
 

 

 

บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการจดัท าวิจยั เร่ือง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนจากการจ าจากบทเรียน

คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อม 2 แบบ ในรายวิชาระบบฐานข้อมลู  มีการศกึษา
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและทฤษฎีการเรียนรู้ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม   
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัความคงทนในการจ า 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและทฤษฎีการเรียนรู้ 
 2.1.1  ความหมายของการเรียนรู้ 

นกัจิตวิทยาหลายทา่นให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้ เช่น 
 คมิเบลิ  (Kimble ,1964 :12 ) ให้ความหมายของการเรียนรู้วา่ "การเรียนรู้เป็นการ
เปล่ียนแปลงคอ่นข้างถาวรในพฤตกิรรม  อนัเป็นผลมาจากการฝึกท่ีได้รับการเสริมแรง" 
 ฮิลการ์ด และ เบาเวอร์  (Hilgard& Bower,1981:21) ให้ความหมายของการเรียนรู้
วา่ "การเรียนรู้ เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึก   
ทัง้นีไ้มร่วมถึงการเปล่ียนแปลงของพฤตกิรรมท่ีเกิดจากการตอบสนองตามสญัชาตญาณ                  
ฤทธ์ิของยา หรือสารเคมี หรือปฏิกริยาสะท้อนตามธรรมชาตขิองมนษุย์  " 
 คอนบาค  (Cronbach,1981:23) ให้ความหมายของการเรียนรู้วา่ "การเรียนรู้            
เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลง อนัเป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีแตล่ะ
บคุคลประสบมา " 

ประดนินัท์  อปุรมยั (2540 : 121)ให้ความหมายของการเรียนรู้วา่“ การเรียนรู้ คือ 
การเปล่ียนแปลงของบคุคลอนัมีผลเน่ืองมาจากการได้รับประสบการณ์  โดยการเปล่ียนแปลงนัน้
เป็นเหตทุ าให้บคุคลเผชิญสถานการณ์เดมิแตกตา่งไปจากเดมิ “  ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมหมายถึงทัง้ประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อมประสบการณ์
ทางตรง คือ ประสบการณ์ท่ีบคุคลได้พบหรือสมัผสัด้วยตนเอง  เชน่ เดก็เล็กๆ ท่ียงัไมเ่คยรู้จกัหรือ
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เรียนรู้ค าวา่ “ร้อน” เวลาท่ีคลานเข้าไปใกล้กาน า้ร้อน แล้วผู้ใหญ่บอกวา่ร้อน และห้ามคลานเข้าไป
หา  เดก็ย่อมไมเ่ข้าใจและคงคลานเข้าไปหาอยูอี่ก จนกว่าจะได้ใช้มือหรืออวยัวะสว่นใดสว่นหนึง่
ของร่างกายไปสมัผสักาน า้ร้อน จงึจะรู้วา่กาน า้ท่ีวา่ร้อนนัน้เป็นอยา่งไร  ตอ่ไป เม่ือเขาเห็นกาน า้อีก
แล้วผู้ใหญ่บอกว่ากาน า้นัน้ร้อนเขาจะไมค่ลานเข้าไปจบักาน า้นัน้  เพราะเกิดการเรียนรู้ค าว่าร้อนท่ี
ผู้ใหญ่บอกแล้ว  เชน่นีก้ล่าวได้วา่ ประสบการณ์ตรงมีผลท าให้เกิดการเรียนรู้เพราะมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีท าให้เผชิญกบัสถานการณ์เดมิแตกตา่งไปจากเดมิ  ในการมีประสบการณ์ตรง
บางอย่างอาจท าให้บคุคลมีการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม แตไ่มถื่อว่าเป็นการเรียนรู้ ได้แก่พฤตกิรรม
ท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากฤทธ์ิยา หรือสิ่งเสพตดิบางอยา่งพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจาก          
ความเจ็บป่วยทางกายหรือทางใจพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากความเหน่ือยล้าของร่างกาย 
และ พฤตกิรรมท่ีเกิดจากปฏิกิริยาสะท้อนตา่ง ๆ 

ประสบการณ์ทางอ้อม คือ ประสบการณ์ท่ีผู้ เรียนมิได้พบหรือสมัผสัด้วยตนเอง
โดยตรง  แตอ่าจได้รับประสบการณ์ทางอ้อมจาก  การอบรมสัง่สอนหรือการบอกเลา่ การอ่าน
หนงัสือตา่ง ๆ และการรับรู้จากส่ือมวลชนตา่ง ๆ  

โดยสรุป การเรียนรู้คือกระบวนการท่ีท าให้คนเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม ความคดิ 
คนสามารถเรียนได้จากการได้ยินการสมัผสั การอ่าน การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ของเดก็และ
ผู้ใหญ่จะตา่งกนั เดก็จะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การซกัถาม ผู้ใหญ่มกัเรียนรู้ด้วยประสบการณ์
ท่ีมีอยู ่แตก่ารเรียนรู้จะเกิดขึน้จากประสบการณ์ท่ีผู้สอนน าเสนอ โดยการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอน
และผู้ เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้ ท่ีสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาท่ีเอือ้อ านวยตอ่การเรียนรู้ ท่ีจะให้เกิดขึน้
เป็นรูปแบบใดก็ได้ 

2.1.2 จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 

 พฤตกิรรมการเรียนรู้ตามจดุมุง่หมายของนกัการศกึษาซึง่ก าหนดโดย บลมู และ
คณะ  (Bloomand Others, 1956 :61) มุง่พฒันาผู้ เรียนใน 3  ด้าน ดงันี ้

2.1.2.1 ด้านพทุธิพิสยั (Cognitive Domain)  คือ ผลของการเรียนรู้ท่ีเป็น
ความสามารถทางสมอง ครอบคลมุพฤตกิรรมประเภท ความจ า ความเข้าใจ  การน าไปใช้                         
การวิเคราะห์  การสงัเคราะห์และประเมินผล 

2.1.2.2 ด้านเจตพิสยั (Affective Domain )  คือ ผลของการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลง
ด้านความรู้สึก  ครอบคลมุพฤตกิรรมประเภท ความรู้สกึ ความสนใจ  ทศันคต ิการประเมินคา่และ
คา่นิยม 
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2.1.2.3 ด้านทกัษะพิสยั (Psychomotor Domain)  คือ ผลของการเรียนรู้ท่ีเป็น
ความสามารถด้านการปฏิบตั ิครอบคลมุพฤตกิรรมประเภท การเคล่ือนไหว  การกระท า            
การปฏิบตังิาน การมีทกัษะและความช านาญ 

2.1.3  องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้ 
   ดอลลาร์ด และมิลเลอร์  (Dollard, Hull and Miller ; อ้างในสรุางค์  โค้วตระกลู, 

2544: 155) เสนอวา่การเรียนรู้ มีองค์ประกอบส าคญั 4 ประการ คือ 

2.1.3.1 แรงขบั (Drive) เป็นความต้องการท่ีเกิดขึน้ภายในตวับคุคล เป็นความ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้ของบคุคลทัง้สมอง ระบบประสาทสมัผสัและกล้ามเนือ้ แรงขบัและความพร้อม
เหลา่นีจ้ะก่อให้เกิดปฏิกิริยา หรือพฤตกิรรมท่ีจะชกัน าไปสูก่ารเรียนรู้ตอ่ไป 

2.1.3.2 สิ่งเร้า (Stimulus) เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ   ซึง่เป็น
ตวัการท่ีท าให้บคุคลมีปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมตอบสนองออกมา ในสภาพการเรียนการสอน สิ่งเร้า
จะหมายถึงครู กิจกรรมการสอน และอปุกรณ์การสอนตา่งๆ   ท่ีครูน ามาใช้ 

2.1.3.3 การตอบสนอง (Response) เป็นปฏิกิริยา หรือพฤตกิรรมตา่งๆ ท่ีแสดง
ออกมาเม่ือบคุคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ทัง้สว่นท่ีสงัเกตเห็นได้และสว่นท่ีไมส่ามารถ
สงัเกตเห็นได้    เชน่ การเคล่ือนไหว ท่าทาง ค าพดูการคดิ การรับรู้ ความสนใจและความรู้สกึ        
เป็นต้น 

2.1.3.4 การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นการให้สิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่บคุคลอนัมี
ผลในการเพิ่มพลงัให้เกิดการเช่ือมโยง ระหว่างสิ่งเร้ากบัการตอบสนองเพิ่มขึน้ การเสริมแรง มีทัง้
ทางบวกและทางลบ ซึง่มีผลตอ่การเรียนรู้ของบคุคลเป็นอนัมาก 

2.1.4 ธรรมชาตขิองการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้มีลกัษณะส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
 2.1.4.1 การเรียนรู้เป็นกระบวนการ การเกิดการเรียนรู้ของบคุคลจะมี
กระบวนการของการเรียนรู้จากการไมรู้่ไปสูก่ารเรียนรู้5 ขัน้ตอน คือ 

1)  มีสิ่งเร้ามากระตุ้นบคุคล 
2)  บคุคลสมัผสัสิ่งเร้าด้วยประสาททัง้ 5 
3)  บคุคลแปลความหมายหรือรับรู้สิ่งเร้า 
4)  บคุคลมีปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่สิ่งเร้าตามท่ีรับรู้ 
5)  บคุคลประเมินผลท่ีเกิดจากการตอบสนองตอ่สิ่งเร้า ดงัภาพท่ี2.1 
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ภาพท่ี 2.1 การเรียนรู้เป็นกระบวนการ 
 
 จากภาพท่ี 2.1 การเรียนรู้เร่ิมเกิดขึน้เม่ือมีสิ่งเร้า (Stimulus) มากระตุ้นบคุคล ระบบ
ประสาทจะตื่นตวัเกิดการรับสมัผสั (Sensation) ด้วยประสาทสมัผสัทัง้ 5 แล้วสง่กระแสประสาท
ไปยงัสมองเพื่อแปลความหมายโดยอาศยัประสบการณ์เดิมเป็นการรับรู้ (Perception) ใหม ่          
อาจสอดคล้องหรือแตกตา่งไปจากประสบการณ์เดมิแล้วสรุปผลของการรับรู้นัน้ เป็นความเข้าใจ
หรือความคิดรวบยอด (Concept) และมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) อยา่งใดอยา่งหนึง่           
ตอ่สิ่งเร้า ตามท่ีรับรู้ซึง่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมแสดงวา่ เกิดการเรียนรู้แล้ว 
 2.1.4.2 การเรียนรู้ไมใ่ชว่ฒุิภาวะแตก่ารเรียนรู้อาศยัวฒุิภาวะ   
   วฒุิภาวะ คือ ระดบัความเจริญเตบิโตสงูสดุของพฒันาการด้านร่างกาย  
อารมณ์  สงัคม  และสตปัิญญาของบคุคลแตล่ะวยัท่ีเป็นไปตามธรรมชาต ิ แม้วา่การเรียนรู้จะ
ไมใ่ชว่ฒุิภาวะแตก่ารเรียนรู้ต้องอาศยัวฒุิภาวะด้วย  เพราะการท่ีบคุคลจะมีความสามารถในการ
รับรู้หรือตอบสนองตอ่สิ่งเร้ามากหรือน้อยเพียงใดขึน้อยูก่บัวา่บคุคลนัน้มีวฒุิภาวะเพียงพอหรือไม่ 
 2.1.4.3 การเรียนรู้เกิดได้ง่าย ถ้าสิ่งท่ีเรียนเป็นสิ่งท่ีมีความหมายตอ่ผู้ เรียน 
   การเรียนสิ่งท่ีมีความหมายตอ่ผู้ เรียน คือ การเรียนในสิ่งท่ีผู้ เรียนต้องการ
จะเรียนหรือสนใจจะเรียน เหมาะกบัวยัและวฒุิภาวะของผู้ เรียนและเกิดประโยชน์แก่ผู้ เรียน              
การเรียนในสิ่งท่ีมีความหมายตอ่ผู้ เรียนย่อมท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกวา่การเรียนในสิ่งท่ี
ผู้ เรียนไมต้่องการหรือไมส่นใจ 
 
 

Sensation 
ประสาทรับสมัผสั 

 
 
 
 
 
 
 

Perception 
การรับรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stimulus 
สิ่งเร้า 

เกิดการเรียนรู้ 
Learning 

การเปล่ียนแปลง     
พฤตกิรรม 

 

Response 
ปฏิกิริยาตอบสนอง 

Concept 
ความคดิรวบยอด 
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 2.1.4.4 การเรียนรู้แตกตา่งกนัตามตวับคุคลและวิธีการในการเรียน   
   ในการเรียนรู้สิ่งเดียวกนั บคุคลตา่งกนัอาจเรียนรู้ได้ไมเ่ท่ากนัเพราะ
บคุคลอาจมีความพร้อมตา่งกนั  มีความสามารถในการเรียนตา่งกนั  มีอารมณ์และความสนใจท่ี
จะเรียนตา่งกนัและมีความรู้เดมิหรือประสบการณ์เดมิท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีจะเรียนตา่งกนั   

ในการเรียนรู้สิ่งเดียวกนั  ถ้าใช้วิธีเรียนตา่งกนั ผลของการเรียนรู้อาจมากน้อย
ตา่งกนัได้  และวิธีท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ได้มากส าหรับบคุคลหนึง่อาจไมใ่ชว่ิธีเรียนท่ีท าให้อีกบคุคล
หนึง่เกิดการเรียนรู้ได้มากเท่ากบับคุคลนัน้ก็ได้ 

2.1.5 การถ่ายโยงการเรียนรู้ 
 การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดขึน้ได้ 2 ลกัษณะ คือ การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก 
(Positive Transfer) และการถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ (Negative Transfer)   
 2.1.5.1 การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก (Positive Transfer) คือ การถ่ายโยง         
การเรียนรู้ชนิดท่ีผลของการเรียนรู้งานหนึง่ชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อีกงานหนึง่ได้เร็วขึน้ ง่ายขึน้ 
หรือดีขึน้   การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก มกัเกิดจาก 

1) เม่ืองานหนึง่ มีความคล้ายคลงึกบัอีกงานหนึง่ และผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้งานแรกอย่างแจม่แจ้งแล้ว 

2) เม่ือผู้ เรียนมองเห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งงานหนึง่กบัอีกงานหนึง่ 
3) เม่ือผู้ เรียนมีความตัง้ใจท่ีจะน าผลการเรียนรู้จากงานหนึง่ไปใช้ให้

เป็นประโยชน์กบัการเรียนรู้อีกงานหนึง่ และสามารถจ าวิธีเรียนหรือผลของการเรียนรู้งานแรกได้
อยา่งแมน่ย า 

4) เม่ือผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยชอบท่ีจะน าความรู้
ตา่งๆ ท่ีเคยเรียนรู้มาก่อนมาลองคดิทดลองจนเกิดความรู้ใหม่ๆ   
 2.1.5.2 การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ (Negative Transfer) คือการถ่ายโยง        
การเรียนรู้ชนิดท่ีผลการเรียนรู้งานหนึง่ไปขดัขวางท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อีกงานหนึ่งได้ช้าลง 
หรือยากขึน้และไมไ่ด้ดีเทา่ท่ีควร การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ อาจเกิดขึน้ได้ 2 แบบ คือ 

1) แบบตามรบกวน (Proactive Inhibition) ผลของการเรียนรู้งานแรก
ไปขดัขวางการเรียนรู้งานท่ี2 

2) แบบย้อนรบกวน (Retroactive Inhibition) ผลการเรียนรู้งานท่ี2ท า
ให้การเรียนรู้งานแรกน้อยลง 

  



10 

 

 

 การน าความรู้ไปใช้ 
1) ก่อนท่ีจะให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ใหม ่ต้องแนใ่จวา่ ผู้ เรียนมีความรู้

พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ใหมม่าแล้ว 
2) พยายามสอนหรือบอกให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงจดุมุง่หมายของการเรียนท่ี

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
3) ไมล่งโทษผู้ ท่ีเรียนเร็วหรือช้ากวา่คนอ่ืนๆ และไมมุ่ง่หวงัวา่ผู้ เรียนทกุ

คนจะต้องเกิดการเรียนรู้ท่ีเท่ากนัในเวลาเทา่กนั 
4) ถ้าสอนบทเรียนท่ีคล้ายกนั ต้องแนใ่จวา่ผู้ เรียนเข้าใจบทเรียนแรกได้

ดีแล้วจงึจะสอนบทเรียนตอ่ไป 
5) พยายามชีแ้นะให้ผู้ เรียนมองเห็นความสมัพนัธ์ของบทเรียนท่ีมี

ความสมัพนัธ์กนั 

2.1.6 ทฤษฎีการเรียนรู้   (Theory of Learning) 
ทฤษฎีการเรียนรู้มีอิทธิพลตอ่การจดัการเรียนการสอนมาก  เพราะจะเป็นแนวทาง

ในการก าหนดปรัชญาการศกึษาและการจดัประสบการณ์  เน่ืองจากทฤษฎีการเรียนรู้เป็นสิ่งท่ี
อธิบายถึงกระบวนการ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้และตรวจสอบวา่พฤตกิรรมของ
มนษุย์  มีการเปล่ียนแปลงได้อย่างไรทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส าคญั  แบง่ออกได้  2 กลุม่ใหญ่ ๆ คือ
ทฤษฎีกลุม่สมัพนัธ์ตอ่เน่ือง (Associative Theories) และ ทฤษฎีกลุม่ความรู้ความเข้าใจ 
(Cognitive Theories) 

 2.1.6.1 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุม่สมัพนัธ์ตอ่เน่ือง 
    ทฤษฎีนีเ้ห็นว่าการเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้า(Stimulus) 
และการตอบสนอง (Response)  ปัจจบุนัเรียกนกัทฤษฎีกลุม่นีว้า่ "พฤตกิรรมนิยม"(Behaviorism)  
ซึง่เน้นเก่ียวกบักระบวนการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมท่ีมองเห็นและสงัเกตได้มากกว่ากระบวนการคิด
และปฏิกิริยาภายในของผู้ เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้กลุม่นีแ้บง่เป็นกลุม่ย่อยได้ ดงันีท้ฤษฎีการวาง
เง่ือนไข (Conditioning Theories)ประกอบด้วย ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค  (Classical 
Conditioning Theories)ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท า(Operant Conditioning Theory) 
และ ทฤษฎีสมัพนัธ์เช่ือมโยง(Connectionism Theories) ประกอบด้วย ทฤษฎีสมัพนัธ์เช่ือมโยง
(Connectionism Theory)ทฤษฎีสมัพนัธ์ตอ่เน่ือง(S-R Contiguity Theory) 
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1) ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค 
    อธิบายถึงการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้าตาม
ธรรมชาต ิและสิ่งเร้าท่ีวางเง่ือนไขกบัการ ตอบสนอง พฤตกิรรมหรือการตอบสนองท่ีเก่ียวข้อง
มกัจะเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex) หรือ พฤตกิรรมท่ีเก่ียวข้องอารมณ์ ความรู้สกึ 
การน าหลกัการมาประยกุต์ใช้ในการสอน 

1.1) ครูสามารถน าหลกัการเรียนรู้ของทฤษฎีนีม้าท าความเข้าใจ
พฤตกิรรมของผู้ เรียนท่ีแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สกึทัง้ด้านดีและไมดี่รวมทัง้เจตคติตอ่
สิ่งแวดล้อมตา่งๆ เชน่ วิชาท่ีเรียน กิจกรรม หรือครูผู้สอน เพราะเขาอาจได้รับการวางเง่ือนไข          
อยา่งใดอย่างหนึง่อยู่ก็เป็นได้ 

1.2)   ครูควรใช้หลกัการเรียนรู้จากทฤษฎีปลกูฝังความรู้สกึและ        
เจตคตท่ีิดีตอ่เนือ้หาวิชา กิจกรรมนกัเรียน ครูผู้สอนและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องให้เกิดในตวั
ผู้ เรียน 

1.3) ครูสามารถป้องกนัความรู้สกึล้มเหลว ผิดหวงั และวิตกกงัวล
ของผู้ เรียนได้โดยการสง่เสริมให้ก าลงัใจในการเรียนและการท ากิจกรรม ไมค่าดหวงัผลเลิศ            
จากผู้ เรียน และหลีกเล่ียงการใช้อารมณ์หรือลงโทษผู้ เรียนอยา่งรุนแรงจนเกิดการวางเง่ือนไขขึน้ 
กรณีท่ีผู้ เรียนเกิดความเครียด และวิตกกงัวลมาก ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ผอ่นคลาย
ความรู้สกึได้บ้างตามขอบเขตท่ีเหมาะสม 

2) ทฤษฎีการวางเข่ือนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์(Skinner's 
Operant Conditioning Theory) 
 B.F. Skinner (1904 –1990: 34) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั ได้ท าการ
ทดลองด้านจิตวิทยาการศกึษาและวิเคราะห์สถานการณ์การเรียนรู้ท่ีมีการตอบสนองแบบแสดง
การกระท า (Operant Behavior) สกินเนอร์ได้แบง่พฤตกิรรมของสิ่งมีชีวิตไว้ 2 แบบ คือ 

2.1)  Respondent  Behavior พฤตกิรรมหรือการตอบสนองท่ี
เกิดขึน้โดยอตัโนมตั ิ  หรือเป็นปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex)ซึง่สิ่งมีชีวิตไมส่ามารถควบคมุตวัเองได้ 
เชน่ การกระพริบตา น า้ลายไหล หรือการเกิดอารมณ์ความรู้สกึตา่งๆ 

2.2) Operant Behavior พฤตกิรรมท่ีเกิดจากสิ่งมีชีวิตเป็นผู้
ก าหนด หรือเลือกท่ีจะแสดงออกมาสว่นใหญ่จะเป็นพฤติกรรมท่ีบคุคลแสดงออกในชีวิตประจ าวนั 
เชน่  กิน  นอน  พดู  เดนิ  ท างาน   ขบัรถ  ฯลฯ. 
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   การเรียนรู้ตามแนวคิดของสกินเนอร์เกิดจากการเช่ือมโยงระหวา่ง     
สิ่งเร้ากบัการตอบสนองเชน่เดียวกนั แตส่กินเนอร์ให้ความส าคญัตอ่การตอบสนองมากกวา่สิ่งเร้า    
จงึมีคนเรียกว่าเป็นทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบ  Type R นอกจากนีส้กินเนอร์ให้ความส าคญัตอ่การ
เสริมแรง (Reinforcement) วา่มีผลท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีคงทนถาวร ย่ิงขึน้ด้วยสกินเนอร์ได้สรุปไว้
วา่ อตัราการเกิดพฤตกิรรมหรือการตอบสนองขึน้อยูก่บัผลของการกระท า   คือ การเสริมแรง หรือ
การลงโทษ ทัง้ทางบวกและทางลบดงัภาพท่ี 2.2  
                                                พฤติกรรม 
 
    การเสริม                                              การลงโทษแรง                                                                                   
 
              ทางบวก      ทางลบ                                         ทางบวก               ทางลบ 
 
           ความถ่ีของพฤตกิรรมเพิ่มขึน้                                   ความถ่ีของพฤตกิรรมลดลง 
 

ภาพท่ี  2.2  ทฤษฎีการวางเข่ือนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์ 

3) ทฤษฎีสมัพนัธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดค์(Thorndike’s Connectionism 
Theory) 

Edward   L.  Thorndike   (1874 - 1949) นกัจิตวิทยาการศกึษา
ชาวอเมริกนั ผู้ ได้ช่ือวา่เป็น"บิดาแหง่จิตวิทยาการศกึษา" เขาเช่ือวา่ "คนเราจะเลือกท าในสิ่ง
ก่อให้เกิดความพงึพอใจและจะหลีกเล่ียงสิ่งท่ีท าให้ไมพ่งึพอใจ” จากการทดลองกบัแมวเขาสรุป
หลกัการเรียนรู้ได้วา่ เม่ือเผชิญกบัปัญหาสิ่งมีชีวิตจะเกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาแบบลองผิด
ลองถกู (Trial and Error) นอกจากนีเ้ขายงัให้ความส าคญักบัการเสริมแรงวา่เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ได้เร็วขึน้ 

 3.1)  กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ 
3.1.1)   กฎแหง่ผล (Law of Effect) มีใจความส าคญั คือ          

ผลแหง่ปฏิกิริยาตอบสนองใดท่ีเป็นท่ีนา่พอใจ อินทรีย์ย่อมกระท าปฏิกิริยานัน้ซ า้อีกและผลของ
ปฏิกิริยาใดไมเ่ป็นท่ีพอใจบคุคลจะหลีกเล่ียงไมท่ าปฏิกิริยานัน้ซ า้อีก 

 3.1.2) กฎแหง่ความพร้อม (Law of Readiness) มีใจความ
ส าคญั 3 ประเดน็ คือ  
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  3.1.2.1)  ถ้าอินทรีย์พร้อมท่ีจะเรียนรู้แล้วได้เรียน 
อินทรีย์จะเกิดความพอใจ 

 3.1.2.2)  ถ้าอินทรีย์พร้อมท่ีจะเรียนรู้แล้วไมไ่ด้เรียน 
จะเกิดความร าคาญใจ 

 3.1.2.3)  ถ้าอินทรีย์ไมพ่ร้อมท่ีจะเรียนรู้แล้วถกูบงัคบั
ให้เรียน จะเกิดความร าคาญใจ 

 3.1.3) กฎแหง่การฝึกหดั (Law of Exercise) มีใจความ
ส าคญัคือ พฤตกิรรมใดท่ีได้มีโอกาสกระท าซ า้บอ่ยๆ และมีการปรับปรุงอยูเ่สมอ ยอ่มก่อให้เกิด
ความคลอ่งแคลว่ช านิช านาญ สิ่งใดท่ีทอดทิง้ไปนานย่อมกระท าได้ไมดี่เหมือนเดมิหรืออาจท าให้
ลืมได้ 
 3.2) การน าหลกัการมาประยกุต์ใช้ 

3.2.1) การสอนในชัน้เรียนครูควรก าหนดวตัถปุระสงค์ให้
ชดัเจน จดัแบง่เนือ้หาเป็นล าดบัเรียงจากง่ายไปยาก เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจตดิตามบทเรียน
อยา่งตอ่เน่ือง เนือ้หาท่ีเรียนควรมีประโยชน์ตอ่ชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียน 

3.2.2) ก่อนเร่ิมสอนผู้ เรียนควรมีความพร้อมท่ีจะเรียน   
ผู้ เรียนต้องมีวฒุิภาวะเพียงพอและไมต่กอยูใ่นสภาวะบางอยา่ง   เชน่ ป่วย เหน่ือย ง่วง หรือ หิว  
จะท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพ 

3.2.3) ครูควรจดัให้ผู้ เรียนมีโอกาสฝึกฝนและทบทวนสิ่งท่ี
เรียนไปแล้ว แตไ่มค่วรให้ท าซ า้ซากจนเกิดความเม่ือยล้าและเบื่อหน่าย 

3.2.4) ครูควรให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสพึงพอใจและรู้สกึประสบ
ผลส าเร็จในการท ากิจกรรม   โดยครูต้องแจ้งผลการท ากิจกรรมให้ทราบ หากผู้ เรียนท าได้ดีควร
ชมเชยหรือให้รางวลั หากมีข้อบกพร่องต้องชีแ้จงเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 

4) ทฤษฎีสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองของกทัรี (Guthrie's Contiguity Theory) 
Edwin R.Guthrie นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั เป็นผู้กล่าวย า้ถึง

ความส าคญัของความใกล้ชิดตอ่เน่ืองระหวา่งสิ่งเร้ากบัการตอบสนอง ถ้ามีการเช่ือมโยงอยา่ง
ใกล้ชิดและแนบแนน่เพียงครัง้เดียวก็สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ (One Trial Learning) เชน่ 
ประสบการณ์ชีวิตท่ีวิกฤตหรือรุนแรงบางอยา่ง ได้แก่ การประสบอบุตัเิหตท่ีุรุนแรงการสญูเสีย
บคุคลอนัเป็นท่ีรัก ฯลฯ 
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2.1.6.2 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุม่ความรู้ความเข้าใจ   
 ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมองเห็นความส าคญัของกระบวนการคดิซึง่เกิดขึน้

ภายในตวับคุคลในระหวา่งการเรียนรู้มากกวา่สิ่งเร้าและการตอบสนอง นกัทฤษฎีกลุม่นีเ้ช่ือวา่  
พฤตกิรรมหรือการตอบสนองใดๆ ท่ีบคุคลแสดงออกมานัน้ต้องผา่นกระบวนการคิดท่ีเกิดขึน้
ระหวา่งท่ีมีสิ่งเร้าและการตอบสนอง   ซึง่หมายถึงการหยัง่เห็น (Insight)  คือความรู้ความเข้าใจใน
การแก้ปัญหา โดยการจดัระบบการรับรู้แล้วเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดมิ 

1) ทฤษฎีกลุม่เกสตลัท์ (Gestalt’s Theory) 
 นกัจิตวิทยากลุม่เกสตลัท์(Gestalt Psychology) ชาวเยอรมนั 

ประกอบด้วย   Max   Wertheimer,  Wolfgang  Kohler และ Kurt  Koftka ซึง่มีความสนใจ
เก่ียวกบัการรับรู้(Perception )การเช่ือมโยงระหวา่งประสบการณ์เก่าและใหม ่ น าไปสู่
กระบวนการคดิเพ่ือการแก้ปัญหา(Insight)องค์ประกอบของการเรียนรู้  มี   2  สว่น   คือการรับรู้  
(Perception)  เป็นกระบวนการแปลความหมายของสิ่งเร้าท่ีมากระทบประสาทสมัผสั ซึง่จะเน้น
ความส าคญัของการรับรู้เป็นสว่นรวมท่ีสมบรูณ์มากกวา่การรับรู้สว่นยอ่ยทีละสว่น และ                    
การหยัง่เห็น (Insight) เป็นการรู้แจ้ง เกิดความคิดความเข้าใจแวบเข้ามาทนัทีทนัใดขณะท่ีบคุคล
ก าลงัเผชิญปัญหาและจดัระบบการรับรู้ ซึง่เดวิส (Davis, 1965: 23) ใช้ค าวา่ Aha 
'experienceหลกัของการหยัง่เห็นสรุปได้ดงันี ้

1.1) การหยัง่เห็นขึน้อยูก่บัสภาพปัญหา การหยัง่เห็นจะเกิดขึน้ได้
ง่ายถ้ามีการรับรู้องค์ประกอบของปัญหาท่ีสมัพนัธ์กนั บคุคลสามารถสร้างภาพในใจเก่ียวกบั
ขัน้ตอนเหตกุารณ์ หรือสภาพการณ์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพยายามหาค าตอบ 

1.2) ค าตอบท่ีเกิดขึน้ในใจถือว่าเป็นการหยัง่เห็น ถ้าสามารถ
แก้ปัญหาได้บคุคลจะน ามาใช้ในโอกาสตอ่ไปอีก 

1.3) ค าตอบหรือการหยัง่เห็นท่ีเกิดขึน้สามารถน าไปประยกุต์ ใช้ใน
สถานการณ์ใหมไ่ด้ 

2)  ทฤษฎีสนามของเลวิน(Lewin's Field Theory)   
   Kurt Lewinนกัจิตวิทยาชาวเยอรมนั (1890 - 1947) มีแนวคดิ
เก่ียวกบัการเรียนรู้เชน่เดียวกบักลุม่เกสตลัท์  ท่ีวา่การเรียนรู้  เกิดขึน้จากการจดักระบวนการรับรู้  
และกระบวนการคดิเพ่ือการแก้ไขปัญหาแตเ่ขาได้น าเอาหลกัการทางวิทยาศาสตร์มาร่วมอธิบาย
พฤตกิรรมมนษุย์  เขาเช่ือว่าพฤตกิรรมมนุษย์แสดงออกมาอยา่งมีพลงัและทิศทาง (Field of 
Force)   สิ่งท่ีอยูใ่นความสนใจและต้องการจะมีพลงัเป็นบวก  ซึง่เขาเรียกวา่ Life space   สิ่งใดท่ี
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อยูน่อกเหนือความสนใจจะมีพลงัเป็นลบ Lewin ก าหนดวา่สิ่งแวดล้อมรอบตวัมนษุย์จะมี 2  ชนิด  
คือ  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical   environment) และ สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยา  
(Psychological environment)  เป็นโลกแหง่การรับรู้ตามประสบการณ์ของแตล่ะบคุคลซึง่อาจจะ
เหมือนหรือแตกตา่งกบัสภาพท่ีสงัเกตเห็นโลก หมายถึง Life space นัน่เอง 

Life space ของบคุคลเป็นสิ่งเฉพาะตวั ความส าคญัท่ีมีตอ่การ
จดัการเรียนการสอน คือ ครูต้องหาวิธีท าให้ตวัครูเข้าไปอยูใ่น Lifespace ของผู้ เรียนให้ได้ การน า
หลกัการทฤษฎีกลุม่ความรู้ ความเข้าใจ ไปประยกุต์ใช้ 

2.1) ครูควรสร้างบรรยากาศการเรียนท่ีเป็นกนัเอง และมีอิสระท่ีจะ
ให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ีทัง้ท่ีถกูและผิด เพ่ือให้ผู้ เรียนมองเห็นความสมัพนัธ์ของ
ข้อมลู และเกิดการหยัง่เห็น 

2.2)   เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายในชัน้เรียน โดยใช้แนวทางตอ่ไปนี ้
2.2.1)    เน้นความแตกตา่ง 
2.2.2)    กระตุ้นให้มีการเดาและหาเหตผุล 
2.2.3)    กระตุ้นให้ทกุคนมีส่วนร่วม 
2.2.4)    กระตุ้นให้ใช้ความคิดอย่างรอบคอบ 
2.2.5)    ก าหนดขอบเขตไมใ่ห้อภิปรายออกนอกประเดน็ 

2.3)   การก าหนดบทเรียนควรมีโครงสร้างท่ีมีระบบเป็นขัน้ตอน   
เนือ้หามีความสอดคล้องตอ่เน่ืองกนั 

2.4) ค านงึถึงเจตคตแิละความรู้สึกของผู้ เรียน พยายามจดักิจกรรม
ท่ีกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียนมีเนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์ ผู้ เรียนน าไปใช้ประโยชน์ได้ และควรจดั
โอกาสให้ผู้ เรียนรู้สกึประสบความส าเร็จด้วย 

2.5) บคุลิกภาพของครูและความสามารถในการถ่ายทอด จะเป็น
สิ่งจงูใจให้ผู้ เรียนมีความศรัทธาและครูจะสามารถเข้าไปอยูใ่นLife space ของผู้ เรียนได้ 

3)  ทฤษฎีปัญญาสงัคม (Social Learning Theory) 
Albert Bandura(1962–1986)นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั เป็นผู้พฒันา

ทฤษฎีนีข้ึน้จากการศกึษาค้นคว้าของตนเอง  เดมิใช้ช่ือว่า"ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม" (Social 
Learning Theory)  ตอ่มาเขาได้เปล่ียนช่ือทฤษฎีเพ่ือความเหมาะสมเป็น "ทฤษฎีปัญญาสงัคม"  

ทฤษฎีปัญญาสงัคมเน้นหลกัการเรียนรู้โดยการสงัเกต 
(Observational Learning) เกิดจากการท่ีบคุคลสงัเกตการกระท าของผู้ อ่ืนแล้วพยายามเลียนแบบ
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พฤตกิรรมนัน้ ซึง่เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในสภาพแวดล้อมทางสงัคมเราสามารถพบได้ใน
ชีวิตประจ าวนั เชน่ การออกเสียงการขบัรถยนต์ การเลน่กีฬาประเภทตา่งๆ เป็นต้น 

3.1) ขัน้ตอนของการเรียนรู้โดยการสงัเกตประกอบด้วย 
 3.1.1) ขัน้ให้ความสนใจ (Attention Phase) ถ้าไมมี่ขัน้ตอน

นีก้ารเรียนรู้อาจจะไมเ่กิดขึน้ เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เรียนให้ความสนใจตอ่ตวัแบบ (Modeling) 
ความสามารถ ความมีช่ือเสียง และคณุลกัษณะเดน่ของตวัแบบจะเป็นสิ่งดงึดดูให้ผู้ เรียนสนใจ 

 3.1.2) ขัน้จ า(Retention Phase)เม่ือผู้ เรียนสนใจพฤตกิรรม
ของตวัแบบจะบนัทกึสิ่งท่ีสงัเกตได้ไว้ในระบบความจ าของตนเอง ซึง่มกัจะจดจ าไว้เป็นจินตภาพ
เก่ียวกบัขัน้ตอนการแสดงพฤตกิรรม 

 3.1.3) ขัน้ปฏิบตั ิ(Reproduction Phase) เป็นขัน้ตอนท่ี
ผู้ เรียนลองแสดงพฤตกิรรมตามตวัแบบ ซึง่จะสง่ผลให้มีการตรวจสอบการเรียนรู้ท่ีได้จดจ าไว้ 

 3.1.4) ขัน้จงูใจ(Motivation Phase)ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้
แสดงผลของการกระท า (Consequence) จากการแสดงพฤตกิรรมตามตวัแบบ ถ้าผลท่ีตวัแบบ
เคยได้รับ (VicariousConsequence) เป็นไปในทางบวก (Vicarious Reinforcement) ก็จะจงูใจ
ให้ผู้ เรียนอยากแสดงพฤติกรรมตามแบบ ถ้าเป็นไปในทางลบ (Vicarious Punishment) ผู้ เรียนก็
มกัจะงดเว้นการแสดงพฤตกิรรมนัน้ๆ   

3.2) การน าหลกัการมาประยกุต์ใช้ 
3.2.1) ในห้องเรียนครูจะเป็นตวัแบบท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุ  

ครูควรค านงึอยูเ่สมอวา่ การเรียนรู้โดยการสงัเกตและเลียนแบบจะเกิดขึน้ได้เสมอ แม้วา่ครูจะไมไ่ด้
ตัง้วตัถปุระสงค์ไว้ก็ตาม 

3.2.2) การสอนแบบสาธิตปฏิบตัเิป็นการสอนโดยใช้
หลกัการและขัน้ตอนของทฤษฎีปัญญาสงัคมทัง้สิน้ครูต้องแสดงตวัอยา่งพฤตกิรรมท่ีถกูต้องท่ีสดุ
เทา่นัน้ จงึจะมีประสิทธิภาพในการแสดงพฤตกิรรมเลียนแบบความผิดพลาดของครูแม้ไมต่ัง้ใจ      
ไมว่า่ครูจะพร ่าบอกผู้ เรียนวา่ไมต้่องสนใจจดจ า แตก็่ผา่นการสงัเกตและการรับรู้ของผู้ เรียนไปแล้ว 

3.2.3) ตวัแบบในชัน้เรียนไมค่วรจ ากดัไว้ท่ีครูเทา่นัน้           
ควรใช้ผู้ เรียนด้วยกนัเป็นตวัแบบได้ในบางกรณีโดยธรรมชาตเิพ่ือนในชัน้เรียนยอ่มมีอิทธิพล          
ตอ่การเลียนแบบสงูอยูแ่ล้ว ครูควรพยายามใช้ทกัษะจงูใจให้ผู้ เรียนสนใจและเลียนแบบเพ่ือนท่ีมี
พฤตกิรรมท่ีดี มากกว่าผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมไมดี่ 
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2.2 บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
2.2.1 ความหมายของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนมีช่ือเรียกหลายช่ือทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ภาษาไทย              
เรียกวา่ คอมพิวเตอร่ชว่ยสอน ในภาษาองักฤษ เรียกว่า CAI (Computer Assisted Instruction) 
หรือ CBE (Computer Based Education) หรือ CAI (Computer Assisted Learning) เป็น
วิถีทางของการสอนเป่นรายบคุคล โดยอาศยัความสามารถ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีจะจดัหา
ประสบการณ์ ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัมีการแสดงเนือ้หาตามล าดบัท่ีต่างกนั ได้มีนกัการให้
ความหมายของคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนหรือ CAI (Computer Assisted Instruction) ไว้ดงันี ้

ทกัษิณา สวนานนท์ (2530 : 206) ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนวา่              
เป็น การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน การทบทวน การท าแบบฝึกหดั หรือการวดัผล 
นกัเรียนจะนัง่หน้าเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์แตล่ะเคร่ือง เนือ้หาจะปรากฏขึน้มาบนจอภาพ             
โดยแสดงเร่ืองราวเป็นค าอธิบาย หรือแสดงเป็นรูปภาพ ผู้ เรียนแตล่ะคนจะใช้เวลาท าความเข้าใจ                  
ไมเ่ทา่กนั 

ขนิษฐา ชานนท์ (2532:6) ได้ให้ความหมายวา่คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน คือ การน า
คอมพิวเตอร์มาช่วยเป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอน โดยท่ีเนือ้หาวิชา แบบฝึกหดัและ                    
การทดสอบจะถกูพฒันาขึน้ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่มกัเรียกว่า Courseware                 
ผู้ เรียนจะเรียนจากคอมพิวเตอร์โดยคอมพิวเตอร์จะสามารถเสนอเนือ้หาวิชา ท่ีอยู่ในรูปแบบ
ตวัหนงัสือ รูปภาพกราฟฟิก สามารถตอบโต้และแสดงผลตรวจการทดสอบได้ 

นงนชุ  วรรธนวหะ (2535:74) ได้ให้ความหมายวา่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การน า
คอมพิวเตอร์มาช่วยเป็นส่ือในการเรียนการสอนวิชาตา่ง ๆ ในรูปแบบท่ีตา่งกนั คือ มีการฝึกทกัษะ
(Drill and Practice) โปรแกรมทบทวนบทเรียน (Tutorial) โปรแกรมการสาธิต (Demonstration) 
โปรแกรมทดสอบ (Test) 

กิดานนัท์  มลิทอง (2536 : 168) ได้ให้ความหมายวา่คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนเป็นส่ือ
การสอนท่ีใช้เทคโนโลยีระดบัสงู ช่วยให้การเรียนการสอนมีการปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างผู้ เรียนและ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทัง้ยงัสามารถตอบสนองต่อข้อมลูท่ีผู้ เรียนป้อนเข้าไปได้ทนัที ซึง่จดัวา่เป็นการ
เสริมแรงให้แกผู่้ เรียน 

วีรพนัธ์  ค าดี (2543 : 1) Computer Assisted Instruction คือ คอมพิวเตอร์ชว่ย          
การสอน เป็นการน าคอมพิวเตอร์ซึง่เป็นอปุกรณ์ชนิดหนึง่มาชว่ยในการเรียนการสอนของนกัเรียน
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และครู โดยมีครูหรือผู้ มีความรู้เป็นผู้ผลิตส่ือขึน้มา แล้วน าไปให้เด็กได้เรียน โดยใช้                        
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นตวักลางในการน ากระบวนการเรียนการสอนของครูไปสู่นกัเรียน 

สรุปได้วา่ คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนเป็นส่ือการสอนท่ีสร้างขึน้เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียน 
ด้วยตนเอง โดยการตอบค าถามหรือท าการโต้ตอบกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีสร้างมาทางจอภาพ ซึง่มี       
ทัง้รูปภาพและตวัหนงัสือ การตอบค าถามโดยผ่านแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนจะต้องมี           
การควบคมุให้เคร่ืองแสดงข้อมลูตา่ง ๆ อีกด้วย 

2.2.2 รูปแบบของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเบง่ออกได้หลายรูปแบบ  ดงันี  ้
  2.2.2.1 สกุรี  รอดโพธ์ิทอง (2544-32) ได้แบง่รูปแบบของคอมพิวเตอร์ชว่ย           
การเรียนรู้ตามความคดิเห็นของนกัคอมพิวเตอร์ทางการศกึษา ไว้ สรุปได้ดงันี ้

1) แบบศกึษาเนือ้หาใหม ่(Tutorial) เป็นรูปแบบบทเรียนท่ีมีการ
พฒันาขึน้เป็นจ านวนมาก โดยเช่ือกนัวา่จะเป็นส่ือช่วยให้การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกบั
การเรียนจากชัน้เรียนสามรถใช้ในการสอนเสริม สอนกึ่งทบทวนหรือให้ผู้ เรียนศกึษาก่อนการเรียน
ในชัน้เรียน 

2) การฝึกทบทวน (Drill and Practice) เป็นการออกแบบเพ่ือฝึก
ทบทวนความรู้ท่ีได้เรียนไปแล้ว รูปแบบจะเป็นการผสมผสานระหวา่งการทบทวนแนวคดิหลกัการ
ฝึกฝนในรูปแบบของการทดสอบ 

3) แบบสร้างสถานการณ์ (Simulation) อาจใช้ในการสอนเนือ้หาใหม่
สอนทบทวนหรือสอนเสริมก็ได้ เป็นการสร้างสถานการณ์หรือจ าลองสถานการณ์แทนของจริง 

2.2.2.2 กิดานนัท์  มลิทอง (2543:80) แบง่เป็นรูปแบบคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน         
การเรียนรู้ สรุปได้ดงันี ้

1) การสอน (Tutorial Instruction) บทเรียนคอมพิวเตอร์เนือ้หาความรู้
เป็นเนือ้หาย่อยๆ ในรูปแบบของข้อความ ภาพ เสียง หรือทกุรูปรวมกนัและให้ผู้ เรียนตอบค าถาม
แล้วจะวิเคราะห์เพ่ือให้ข้อมลูย้อนกลบัทนัที เหมาะสมกบัการรวมเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัข้อเท็จจริง 

2) การฝึกหดั (Drill Practice) บทเรียนนีจ้ะมีค าถามเพ่ือให้คดัเลือก
หรือออกแบบ มาโดยเฉพาะ โดยการน าเอาบทเรียนค าถามนัน้มาให้ผู้ เรียนตอบแล้วมีการให้
ค าตอบท่ีถกูต้องเพ่ือตรวจสอบฝึกฝนหรือตอบค าถามหรือปัญหาตอ่ไปจนกวา่ผู้ เรียนสามารถตอบ
ค าถามจนกวา่ถึงระดบันา่พอใจ 
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3) สถานการณ์จ าลอง (Simulation) เป็นการจ าลองสภาพความเป็น
จริงโดยตดัรายละเอียดหรือใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมาให้ผู้ เรียนได้ศกึษาท าให้ผู้ เรียนได้รับ        
การฝึกทกัษะและการเรียนรู้ได้โดยไมต้่องเส่ียงภยัหรือเสียคา่ใช้จา่ยมากนกั 

4) เกมเพื่อสอน (Instructional Games) เป็นสิ่งท่ีสามารถกระตุ้น
ผู้ เรียนให้เกิดความคิดต้องการเรียนรู้ได้โดยง่ายและใช้เป็นส่ือให้ความรู้ในเร่ืองของเกณฑ์           
แบบแผนของระบบกระบวนการ ทศันคติ ตลอดจนทกัษะตา่งๆ นอกจากนีเ้กมยงัชว่ยเพิ่ม
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ดีขึน้และชว่ยท าให้ผู้ เรียนมีการต่ืนตวัอยูเ่สมอ 

5) การค้นพบ (Discovery) เป็นบทเรียนชนิดท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองให้ได้มากท่ีสดุโดยน าการน าเสนอปัญหา ให้ข้อมลูและ
ให้ผู้ เรียนแก้ไขด้วยการลองผิดลองถกูโดยใช้วิธีการจดัระบบเข้าด้วยกนั 

6) การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เป็นบทเรียนท่ีผู้ เรียนฝึกการคดิ                   
การตดัสินใจโดยมีการก าหนดให้แล้วให้ผู้ เรียนพิจารณาไปตามเกณฑ์นัน้ บทเรียนชนิดนี ้                
มีทัง้บทเรียนท่ีเรียนเองโดยเป็นผู้ก าหนดปัญหาและเขียนโปรแกรมส าหรับการแก้ปัญหาแล้วใช้
คอมพิวเตอร์คดิค านวณและหาค าตอบท่ีถกูต้อง กบับทเรียนท่ีผู้ เขียน เขียนไว้แล้วซึง่คอมพิวเตอร์ 
จะคดิค านวณในขณะท่ีผู้ เรียนเป็นผู้จดัการปัญหา 

7) การทดสอบ (Test) เป็นการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน               
เพ่ือการทดสอบและปรับปรุงคณุภาพของแบบทดสอบ เพ่ือวดัความรู้ของผู้ เรียนและเปล่ียนแปลง
รูปแบบการทดสอบจากเดมิเป็นการทดสอบแบบปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัผู้ เรียน 

อยา่งไรก็ตามรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยการเรียนรู้ท่ีพบ            
เป็นสว่นใหญ่มี 3 รูปแบบ ได้แก่การสอนหรือศกึษาเนือ้หาใหม ่การฝึกอบรมและทบทวน และ         
การสร้างสถานการณ์จ าลอง สว่นเกมเพ่ือการสอน การค้นพบการแก้ปัญหาและการทดสอบ   
ในทางปฏิบตักิารผสมผสานรูปแบบตา่งๆ เข้าด้วยกนั ซึง่หลากหลายรูปแบบนี ้ท าให้เหมาะสม         
กบัผู้ เรียนและทฤษฏีการเรียนรู้และประโยชน์ของการเรียนรู้ 

2.2.3 การออกแบบและการสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีอยูห่ลายประเภทด้วยกนั แตล่ะประเภท                
มีความแตกตา่งกนัขึน้อยู่กบัการออกแบบและจดุประสงค์ของการน าไปใช้  การออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนวา่แบง่ตามลกัษณะ การเสนอเนือ้หาได้ 4 ลกัษณะ คือ 

2.2.3.1 บทเรียนชนิดโปรแกรมการสอนเนือ้หารายละเอียด(Tutorial Instruction) 
บทเรียนนีจ้ะมีลกัษณะเป็นกิจกรรมเสนอเนือ้หาโดยจะเร่ิมจากบทน าซึง่เป็นการก าหนด
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จดุประสงค์ของบทเรียน หลงัจากนัน้เสนอเนือ้หา โดยจะเร่ิมจากบทน าซึง่เป็นการก าหนด
จดุประสงค์ของบทเรียน หลงัจากนัน้เสนอเนือ้หาโดยให้ความรู้แก่ผู้ เรียนตามท่ีผู้ออกแบบบทเรียน
ก าหนดไว้ และมีค าถามเพ่ือให้ผู้ เรียนตอบ โปรแกรมในบทเรียนจะประเมินผลค าตอบของผู้ เรียน
ทนัที ซึง่การท างานของโปรแกรมจะมีลกัษณะวนซ า้ เพ่ือให้ข้อมลูย้อนกลบัจนจบบทเรียน                   
ดงัภาพท่ี 2.3 
 

 
 
 
 

  
 
 

ภาพท่ี 2.3   โครงสร้างบทเรียนชนิดโปรแกรมการสอนเนือ้หารายละเอียด 
 

2.2.3.2 บทเรียนชนิดโปรแกรมการฝึกทกัษะ (Drill and Practice) บทเรียนชนิดนี ้
จะมีลกัษณะให้ผู้ เรียนฝึกทกัษะหรือฝึกปฏิบตัเิร่ืองใดเร่ืองหนึง่โดยเฉพาะ ดงัภาพท่ี 2.4 
 

 
 
 
 

  
 
 

ภาพท่ี 2.4 โครงสร้างบทเรียนชนิดโปรแกรมการฝึกทกัษะ 
 

บทน า การเสนอเนือ้หาความรู้ ค าถามและค าตอบ 

จบบทเรียน ให้ข้อมลูย้อนกลบั ตดัสินผลค าตอบ 

บทเรียน การเลือกค าตอบหรือปัญหา ค าถามและค าตอบ 

จบบทเรียน ให้ข้อมลูย้อนกลบั ตดัสินผลค าตอบ 
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2.2.3.3 บทเรียนชนิดโปรแกรมจ าลองสถานการณ์  (Simulation)  มีลกัษณะเป็น
แบบจ าลองเพ่ือฝึกทกัษะและการเรียนรู้ใกล้เคียงกบัความจริง ผู้ เรียนไมต้่องส่ียงภยั และเสีย
คา่ใช้จา่ยน้อย ดงัภาพ 2.5 
 

 
 
 
 

  
 

ภาพท่ี 2.5   โครงสร้างบทเรียนชนิดโปรแกรมจ าลองสถานการณ์ 
 

2.2.3.4 บทเรียนชนิดโปรแกรมการศกึษา (Education Game) มีลกัษณะเป็นการ
ก าหนดเหตกุารณ์ วิธีการและกฎเกณฑ์ ให้ผู้ เรียนเลือกเล่นและแขง่ขนั การเลน่เกมจะเลน่คนเดียว
หรือหลายคนก็ได้ การแขง่ขนัโดยการเลน่เกม จะชว่ยกระตุ้นให้ผู้ เลน่มีการติดตาม ถ้าหากเกม
ดงักลา่วมีความรู้สอดแทรกก็จะเป็นประโยชน์ดีมากแตก่ารออกแบบเรียนชนิดเกมการศกึษา
คอ่นข้างท าได้ยาก ดงัภาพท่ี 2.6 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

ภาพท่ี 2.6  โครงสร้างบทเรียนชนิดโปรแกรมเกมการศกึษา 
  
 

บทน า เสนอสถานการณ์ การกระท าท่ีต้องการ 

จบบทเรียน การปรับระบบ การกระท าของผู้ เรียน 

บทน า เสนอสถานการณ์หรือเกม การกระท าท่ีต้องการ 

จบบทเรียน การปรับระบบ 

การกระท าของผู้ เรียน 

การกระท าการแขง่ขนั 
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2.2.4 การสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนของอรพนัธุ์ ประสิทธิรัตน์ (2530 : 25-29) 
ได้ยดึวิธีการระบบ (System Approach) 11 ขัน้ตอน ดงันี ้
  2.2.4.1 การสร้างเนือ้หาและก าหนดจดุประสงค์ทัว่ไป 
  การเลือกเนือ้หาท่ีจะน ามาเขียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนจะต้อง
ค านงึวา่เป็นเนือ้หาส าหรับนกัเรียนเป็นรายบคุคล จากนัน้ต้องก าหนดจดุประสงค์ทัว่ไปของเนือ้หา
นัน้ โดยต้องค านงึวา่ในบทเรียนแตล่ะบทนัน้ต้องการให้บรรลจุดุประสงค์ข้อไหน เม่ือก าหนดได้แล้ว 
จงึเลือกเนือ้หาท่ีสอดคล้องกบัจดุประสงค์นัน้ ในขัน้นีผู้้สร้างจะต้องตดัสินใจว่าหวัข้อเนือ้หาใด
ต้องการจะกลา่วถึงอยา่งละเอียดและลกึซึง้ หวัข้อไหนไม่จ าเป็นต้องพดูละเอียดทัง้นีต้้องค านงึถึง
สว่นประกอบอ่ืน ๆ ด้วย เชน่ ประสบการณ์เดมิของผู้ เรียน ระยะเวลาในการเรียน และงบประมาณ 
  2.2.4.2 วิเคราะห์ผู้ เรียน 
  ควรค านงึถึงวา่ผู้ เรียนอยูใ่นระดบัใด ประสบการณ์เดมิเป็นอยา่งไร 
นอกจากนีจ้ะต้องพิจารณาว่าผู้ เรียนนัน้อยูใ่นวยัระยะเวลาของความสนใจในบทเรียนมากน้อย   
แคไ่หน มีความสนใจ และมีแรงกระตุ้นในการเรียนอยา่งไร ซึง่ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ เรียนนีจ้ะเป็นสิ่งชว่ย
ผู้ผลิต ในการตดัสินใจเลือกเนือ้หา ก าหนดจดุประสงค์ ตลอดจนการออกแบบการเรียนได้
เหมาะสม 
 2.2.4.3 ก าหนดจดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมเป็นสิ่งส าคญัมากในการสร้างบทเรียน หรือ
แม้แตใ่นการสอนวิธีอ่ืน ๆ เพราะจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมจะเป็นเคร่ืองบง่บอกทิศทางของบทเรียน
วา่จะด าเนินการไปอย่างไร และจะเป็นเคร่ืองก าหนดรูปแบบของกระบวนการเรียนการสอน 
ตลอดจนเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลด้วย นัน้คือ จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม หมายถึง ความตัง้ใจ
ซึง่ได้แสดงออกมาในรูปของความมุง่หวงัท่ีจะให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตวัผู้ เรียนหลงัจากท่ีได้รับ
การเรียนด้วยบทเรียนนัน้ๆ แล้วพฤตกิรรมท่ีผู้ เรียนแสดงออกมานัน้จะต้องวดัได้และสงัเกตได้           
เพ่ือจะได้ประเมินวา่ ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์หรือไม่ 
 2.2.4.4 วิเคราะห์เนือ้หาแยกเป็นสว่นยอ่ย 
  น าเนือ้หาท่ีเลือกไว้แล้วมาแยกเป็นหนว่ยยอ่ยๆ หรือตอนสัน้ ๆ เรียงจาก
ง่ายไปหายาก หรือจากสิ่งท่ีรู้ไปหาสิ่งท่ีไมรู้่ และถ้าเนือ้หานัน้จะต้องตอ่เน่ืองกนัเป็นล าดบัก็จะต้อง
จดัล าดบัไว้ โดยอาศยัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว ในการแยกเป็นหน่วยยอ่ยนัน้ 
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ควรมีความสมบรูณ์ภายในหนว่ยนัน้ เพ่ือผู้ เรียนจะไมส่บัสน สิ่งท่ีจะต้องพิจารณาเพิ่มเตมิ ก็คือ           
ในบทเรียนหนึง่ ๆ นัน้ควรมี หนว่ยตา่ง ๆ ดงันี ้
 1) หนว่ยน าเข้าสูบ่ทเรียน จะมีหนว่ยเดียวหรือสองหนว่ยก็ได้ เพ่ือเป็น
การเตรียมตวัผู้ เรียนให้พร้อม ต่ืนตวัตอ่บทเรียนท่ีก าลงัจะเรียน รวมทัง้เป็นการชีน้ าให้ผู้ เรียนได้
ทราบจดุประสงค์ทัว่ไปของบทเรียนนัน้ๆ หรืออาจมีข้อตกลงเบือ้งต้นระหวา่งผู้ เรียนกบักิจกรรม        
ในการเรียนก็ได้ 
 2) หนว่ยเนือ้หาหลกั จ านวนของหนว่ยขึน้อยูก่บัเนือ้หาของหลกัสตูร
หนว่ยสรุปอาจมีเพียงหน่วยเดียวหรือสองหนว่ยก็ได้ เพ่ือเป็นการสรุปย า้เตือนให้ผู้ เรียนได้เกิด          
การเรียนรู้ในประเดน็ส าคญัตามจดุประสงค์ของบทเรียนนัน้ๆ เป็นการกระชบัความคิดรวบยอด
ของผู้ เรียนให้แนน่แฟ้นยิ่งขึน้ 
 2.2.4.5 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนัน้ควรใช้ความรู้พืน้ฐาน
เก่ียวกบัรูปแบบของบทเรียนโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยกุต์ใช้โดยทัว่ไปแล้วบทเรียนในแตล่ะตอน
จะต้องประกอบด้วยสิ่งตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 1) ค าแนะน าหรือชีแ้นะวา่ท่ีผู้ เรียนจะต้องท าอะไรบ้างในบทเรียนนีเ้ป็น
การแนะน าวิธีนัน่เอง 

2) การทดสอบก่อนเรียน ในแตล่ะตอนมีการทดสอบเพ่ือจะได้ทราบ
ความสามารถหรือความรู้เดิมของผู้ เรียน ซึง่ผลการทดสอบจะเป็นการบง่ชีว้า่ผู้ เรียนจะต้องเรียน
บทเรียนนีท้ัง้หมดหรือบางสว่น หรือข้ามไปตอนอ่ืนได้เลย 

3) จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม ของแตล่ะตอนจะต้องแจ้งให้ผู้ เรียนได้ทราบ 
เพ่ือให้ ผู้ เรียนท าความเข้าใจก่อนเรียนวา่หลงัจากบทเรียนนัน้ๆ แล้วผู้ เรียนจะสามารถเปล่ียน
พฤตกิรรมอยา่งไรบ้าง 

4) ตวัเนือ้หา ในแตล่ะตอนจะต้องพยายามท าเนือ้หาให้นา่สนใจ
ครอบคลมุ เร่ืองท่ีจะสอนให้พอเหมาะ อธิบายความในสิ่งท่ีควรอธิบาย ตดัตอนบางส่วนท่ีไมส่ าคญั
ให้กระชบัขึน้และเนือ้หานัน้ควรชว่ยให้ผู้ เรียนมีความเพลิดเพลินและอยากเรียนบทเรียนไปเร่ือย ๆ 
ไมรู้่เบื่อ  

5) แบบฝึกหดั จะเป็นสิ่งท่ีให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบตัิ เพ่ือให้เกิด               
ความมัน่ใจว่าเรียนในบทเรียนนัน้อย่างถกูต้องแมน่ย า แบบฝึกหดัแตล่ะข้อจะให้ข้อมลูป้อนกลบั
ทนัที เพ่ือเสริมแรงของการตอบสนองให้แนน่แฟ้นยิ่งขึน้ 
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6) ทบทวนบทเรียน เพ่ือเน้นหรือย า้ในสิ่งท่ีผู้ เรียนอาจจะยงัจบัจดุไมไ่ด้ 
หรือให้เกิดความคดิรวบยอดท่ีถกูต้อง 

7) ทดสอบหลงัเรียน เม่ือจบบทเรียนตอนหนึง่ๆ ควรมีการทดสอบ และ
ควรให้ผู้ เรียนเข้าใจว่าคะแนนท่ีได้นัน้ไมใ่ชค่ะแนนตดัสินเร่ืองสอบได้ หรือสอบตก แตเ่ป็นข้อมลูท่ี
จะชีแ้นะให้ผู้ เรียนทราบวา่บรรลวุตัถปุระสงค์ของการเรียนมากน้อยแคไ่หน 

2.2.4.6 สร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแบบ 
  เม่ือได้รูปแบบของบทเรียนแล้วก็ลงมือสร้างแบบวิธีง่าย ๆ ก็คือ              
ร่างลงกรอบหรือเฟรมไว้ก่อน โดยเขียนหมายเลขก ากบัไว้ ในแตล่ะกรอบจะให้ข้อความหรือรูปภาพ
อะไรก็จะต้องเขียนไว้ให้ครบตามท่ีต้องการให้ปรากฏบนจอ  (พร้อมทัง้ค าสัง่ท่ีจะให้ผู้ เรียนเลือก
หรือตอบสนอง) บางครัง้อาจร่างเป็นแผนภมูิล าดบัวิธี  (Flow Chat) ไว้ก่อนหรือหลงัก็ได้ เพราะ
แผนภมูินัน้จะเป็นแนวทางในการใช้รหสัค าสัง่คอมพิวเตอร์ และเป็นแนวทางในการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในตอนตอ่ไป ส าหรับกรอบท่ีร่างไว้นัน้ควรร่างตอ่เน่ืองกนัไปตัง้แตต้่นจนจบใน              
แตล่ะตอน ภายในกรอบจะต้องเขียนโน้ตส าหรับให้นกัโปรแกรม เพ่ือจะได้แนวทางในการใช้ค าสัง่
ถ้าเป็นโปรแกรมแบบสาขาก็จะต้องบอกกรอบท่ีจะให้ข้ามไปหรือย้อนกลบั 
  2.2.4.7 เขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 น าโปรแกรมท่ีร่างไว้ มาเข้ารหสัค าสัง่คอมพิวเตอร์ ซึง่แล้วแตผู่้ เขียน
โปรแกรมวา่จะใช้ภาษา หรือระบบใด 
 2.2.4.8 ป้อนเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  เม่ือได้โปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็น าโปรแกรมป้อนเข้าเคร่ืองแล้วบนัทกึไว้           
ในแผน่ดสิเก็ต หรืออปุกรณ์ข้อมลูส ารองอ่ืน 
   2.2.4.9 ทดลองหาประสิทธิภาพ 
  เม่ือได้บทเรียนท่ีเรียบร้อยสมบรูณ์แล้ว ก่อนน าไปใช้กบันกัเรียนควรน า
บทเรียนนัน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญประเมิน เม่ือเรียบร้อยแล้ว จึงน าไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างเล็ก ๆ 
ประมาณ2-3 คน เพ่ือตรวจสอบการใช้ถ้อยค าส านวน หรือค าสัง่ว่าเหมาะสมหรือไม ่ถ้าไม่
เหมาะสม 
  2.2.4.10  น าไปใช้ 
   หลงัจากทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนวา่มีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ์
สงู ก็สามารถน าไปใช้ได้ หากไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ก็ต้องปรับปรุงแก้ไข และทดลองหาประสิทธิภาพให้
จนกวา่จะเข้าเกณฑ์ จงึน าไปใช้ได้ 
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  2.2.4.11 ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
   การประเมินผลในขัน้นีจ้ะท าหลงัจากท่ีได้น าบทเรียนโปรแกรมไปใช้ใน
ระยะหนึง่ โดยอาจประเมินว่าผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจดุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม ่ยากเกินไป          
หรือง่ายเกินไป หรือผลการเรียนต ่า ก็ต้องมาย้อนพิจารณาวิเคราะห์ระบบเป็นขัน้ ๆ ดวูา่บกพร่อง
ตรงไหน แล้วท าการปรับปรุงแก้ไข 
  ฉะนัน้การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนเป็นการใช้บทเรียนท่ีสร้างขึน้จาก
คอมพิวเตอร์เป็นส่ือกลางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลกัการเดียวกบั                    
การเรียนแบบโปรมแกรม (Programmed Instruction) โดยขัน้ตอนในการสร้างจะยึด วิธีการระบบ        
(System Approach) 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม 
 2.3.1   ความหมายของความพร้อม 
  สชุา จนัทร์เอม และสรุางค์ จนัทร์เอม (2545 : 226) ให้ความหมายของ              
ความพร้อมไว้ว่า ความพร้อม คือ สภาพของความเจริญเตบิโต บวกกบัความสนใจและความรู้         
อนัเป็นพืน้ฐานท่ีสงูพอท่ีจะช่วยให้เด็กเรียนรู้โดยสะดวก 
  พรรณี  ชทูยั (2540 : 15) ให้นิยามของความพร้อมไว้วา่ "เป็นสภาวะของ บคุคลท่ี
จะเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึง่อยา่งบงัเกิดผล ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวฒุิภาวะ การท่ีได้รับการฝึกฝน การเตรียมตวั 
และความสนใจหรือแรงจงูใจ" 
  กมลรัตน์  หล้าสวุงษ์ (2543 : 229) กลา่วถึงความพร้อมไว้วา่ หมายถึง สภาพ
ความสมบรูณ์ทัง้ทางร่างกายและจิตใจท่ีพร้อมจะตอบสนองตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่ทางด้าน ร่างกาย 
ได้แก่ วฒุิภาวะ (maturity) หมายถึง การเจริญเติบโตอย่างเตม็ท่ีของอวยัวะ ของร่างกาย               
ทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความพอใจท่ีจะตอบสนองตอ่สิงเร้า หรือพอใจท่ี กระท าสิ่งตา่ง ๆ  
  มาลินี  จฑุะรพ (2547 : 137) ให้ความหมายของความพร้อมวา่ หมายถึง สภาพ
ความเจริญเตบิโตของร่างกายบวกกบัความสนใจและความรู้พืน้ฐานท่ีจะท าให้ผู้ เรียนเรียนรู้ได้ดี 
  กลา่วโดยสรุป ความพร้อมว่า หมายถึง วฒุิภาวะทางกาย (Physical Maturation) 
วฒุิภาวะทางปัญญา ความรู้พืน้ฐานหรือประสบการณ์เดิม และสภาพแรงจงูใจ เชน่ เดก็ท่ีพร้อม      
ท่ีจะเรียนอา่นควรมีความพร้อมทางสายตา และกล้ามเนือ้ มีความพร้อมทางสมองมีความรู้          
ทางภาษาพดูในส่วนท่ีจะสมัพนัธ์กบัสิงท่ีอา่นและมีความสนใจยาวนานพอสมควร เป็นต้น 
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2.3.2 องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพร้อมในการเรียน 
 ในการเรียนการสอนอะไรก็ตาม เดก็จะเกิดการเรียนรู้ได้ก็ตอ่เมึอ่เดก็                       

มีความสามารถท่ีจะเรียนสิ่งนัน้ ๆ ได้หรีอเกิดความพร้อมท่ีจะเรียนนัน้เอง 
 ตามความคิดของกาเย (Gagne) นัน้ถือว่า องค์ประกอบส าคญัท่ีจะท าให้เกิด 

ความพร้อมในการเรียน ได้แก่ ความสนใจหรือความใสใ่จ (Attention Set) แรงจงูใจ (Motivation) 
และสภาพของพฒันาการ (Developmental Status) มีรายละเอียดดงันี ้(ประสาท  อิศรปรีดา
,2542 : 135-136) 

 ความสนใจหรือความใสใ่จเป็นองค์ประกอบแรกของความพร้อม ในปัจจบุนั 
นกัจิตวิทยาถือว่า เป็นลกัษณะทางจิตใจท่ีมีความสืบเน่ืองกนัเป็นชดุ มิได้เป็นลกัษณะทางจิตใจ         
ท่ีมีความสืบเน่ืองกนัเป็นชดุ มิได้เป็นลกัษณะประการใดประการหนึง่เพียง อยา่งเดียว ดงันัน้จงึมี
ช่ือเรียกว่า Attention Set หรือ ชดุท่ีท าให้เกิดความใสใ่จ กลา่วคือ แรกท่ีสดุจะต้องมีสิ่งเร้ามาเร้า 
เชน่ การท่ีครูชืต้วัอกัษรให้เด็กดเูด็กก็จะเกิดความสนใจ หรีอใสใ่จในสิ่งท่ีครูชี ้ความสนใจหรีอใสใ่จ
นีม้ิใชมี่เพียงแตม่องตามครูชีท้า่นัน้ จะเกิดการตอบโต้ (Response) เชน่อาจนกึตามไปหรือ              
ออกเสียงตามไปเบา ๆในใจ หรือเสียงดงัตามครูการตอบสนองนีจ้ะเกิดขึน้สืบเน่ืองกนัเป็นลกูโซ่
ตลอดไปในขณะท่ีมีความใส่ใจอยู ่นอกจากนีแ้ล้วเดก็ยงัมีความรู้สึกหรือความคดิตา่ง ๆ                  
ตามไปด้วย เชน่ การจดัอนัดบั ก่อน หลงั การจดัหมวดหมู ่เป็นตนั เม่ือเดก็มีการตอบสนองตา่ง ๆ 
ขึน้แล้ว ก็จะตอ่เน่ืองตอ่ไปถึงการต้องการท่ีจะรู้สิ่งอ่ืน ๆ ท าให้เดก็เกิดการค้นหา (Exploration)            
ขึน้เดก็จะเกิดความอยากรู้ สงสยักว้างขวางออกไปมากขึน้  

 องค์ประกอบส าคญัของความพร้อมประการท่ีสอง คีอ แรงจงูใจท่ีจะเรียน 
(Motivation) แรงจงูใจท่ีจะเรียนนีเ้ป็นผลสืบเน่ืองมาจากความใสใ่จในการเรียน คือ เม่ือความใสใ่จ
ในการเรียน มีมากขึน้ ก็จะมีผลให้เกิดความต้องการอยากรู้อยากเห็นและเกิดความอยากเรียน 
หรือเกิดแรงจงูใจขึน้เอง 

 องค์ประกอบส าคญัประการท่ีสามของความพร้อม คือ สภาพของพฒันาการ 
(Developmental Status) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเจริญเตบิโตของกล้ามเนีอ้ ระบบประสาท และ
สตปัิญญา มีข้อสงัเกตวา่เดก็ท่ีมีอายเุท่ากนัแต่อาจมีความพร้อมตา่งกนั เพราะเดก็แตล่ะคน        
มีความเจริญเติบโตของโครงสร้างทางร่างกายระบบประสาทแตกตา่งกนั แตอ่ยา่งไรก็ตาม        
ความฉลาดของเดก็อาจจะเก่ียวข้องกบัประสบการณ์เดิม หรือสิงท่ีเขาเรียนมาก่อน                        
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ดงันัน้ ความพร้อมของเด็กในการเรียนรู้จงึมกัขึน้อยูก่บัการท่ีเดก็ได้เรียนรู้ สะสมมากเพียงพอ
หรือไม ่เป็นส าคญั 

สชุา จนัทร์เอม และสรุางค์  จนัทร์เอม (2545 :  229-234) ได้กลา่วถึงสว่นประกอบ
ตา่ง ๆ  ท่ีท าให้เกิดความพร้อมในการเรียน ไว้ดงันี ้ 

1.  สว่นประกอบในตวัเดก็เอง ได้แก่ 
  1.1  วฒุิภาวะ (Maturity) คือ ระดบัความเจริญเติบโตสงูสดุของเดก็ระยะหนึง่           

ความเจริญเตบิโตในระยะนัน้ต้องสงูพอท่ีจะท าให้เด็กเรียนเร่ืองท่ีเราจดัสอนได้โดยสะดวก            
ความเจริญเตบิโตนีไ้มไ่ด้หมายถึง ความเจริญเตบิโตทางสตปัิญญา ทางอารมณ์ และทาง สงัคม 

   1.2 ประสบการณ์เดมิหรือความรู้เดมิ การท่ีเดก็จะเรียนเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งได้ 
สะดวก  เดก็ควรจะมีความรู้เดมิเป็นพืน้ฐานท่ีจะเรียนเร่ืองนัน้เสียก่อน  

  2.  สว่นประกอบในโรงเรียน ได้แก่ 
   2.1 การจดับทเรียนของครู ควรให้สืบเน่ืองจากบทเรียนก่อน ๆ ของครู และ 

ควรจะเป็นเร่ืองท่ีเด็กก าลงัสนใจ เดก็จงึพร้อมท่ีจะเรียน 
   2.2 การจดัวสัดปุระกอบการสอน เสน่ กิจกรรมและประสบการณ์ตา่ง ๆ          

ท่ีสนองความต้องการและธรรมชาตขิองเดก็ 
  3. การถ่ายทอดความรู้ (Transfer of Learning) ในปัจจบุนันีน้กัจิตวิทยา 

การศกึษาได้ก าหนดว่าการถ่ายทอดการเรียนนัน้จะเกิดขึน้ได้เม่ือมีความคล้ายคลงึกนัใน ระหวา่ง
กิจกรรม 3 อยา่ง ดงันี ้

   3.1  เนีอ้หาคล้ายคลงึกนั (Content)  
   3.2 ระเบียบวิธีคล้ายคลงึกนั (Method)  
   3.3 ความคดิคล้ายคลงึกนั (Idea)  
  ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Thorndike สามารถแบง่ออกเป็นกฎการเรียนรู้ส าคญั 

ได้ 3 กฏ ดงันี ้(อารี  พนัธ์มณี, 2544 : 123-124) 
  1. กฎแหง่ความพร้อม (Law of Readiness) หมายถึง สภาพความพร้อมหรือ

ความมีวฒุิภาวะของผู้ เรียนทัง้ทางร่างกาย อวยัวะตา่ง ๆ ในการเรียนรู้และจิตใจ รวมทัง้พืน้ฐาน 
ประสบการณ์เดมิ สภาพความพร้อมของห ู ตา ประสาท สมอง กล้ามเนีอ้ ประสบการณ์เดมิ        
ท่ีจะพร้อมโยงกบัความรู้ใหม่หรีอสิ่งใหม ่ ตลอดจนความสนใจ ความเข้าใจ ตอ่สิงท่ีจะเรียน           
ถ้าผู้ เรียนมีความพร้อมตามองค์ประกอบตา่งๆ ดงักลา่ว ก็จะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ 
ความพร้อมจงึจ าแนกออกเป็น 3 สภาพ ดงันี ้
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   1.1  เมึอ่บคุคลพร้อมแล้วได้กระท า ก็จะท าให้เกิดความพงึพอใจ ก็จะเกิดการ 
เรียนรู้    
   พร้อม - - ได้กระท า - -  พอใจ - -  เกิดการเรียนรู้ 
  1.2 เม่ือบคุคลพร้อมท่ีจะท าแล้วไมไ่ด้กระท า ก็ท าให้ไม่เกิดความพอใจ และ
ไมท่ าให้เกิดการเรียนรู้ 

   พร้อม - - ไมไ่ด้กระท า - - ไมพ่อใจ - -  ไมเ่กิดการเรียนรู้ 
   1.3 เม่ือบคุคลไมพ่ร้อมท่ีจะกระท า แล้วถกูบงัคบัให้กระท าจะท าให้เกิดความ             

ไมพ่อใจซึง่ก็ไมน่ าไปสก่ารเรียนรู้เชน่กนั 
   ไมพ่ร้อม - - ต้องกระท า- -  ไมพ่อใจ - - ไมเ่กิดการเรียนรู้ 
  ค าวา่ "พอใจ" หมายถึง ภาวะท่ีมนษุย์หรีอสตัว์ต้องการได้รับและจะไมพ่ยายาม

หลีกหนี สว่นค าวา่ "ไมพ่อใจ" นัน้ เป็นภาวะท่ีมนษุย์หรือสตัว์ไมต้่องการได้รับ และจะพยายาม
หลบหนี หรือหลีกเล่ียง 

  2. กฎแหง่การฝึกหดั (Law of Exercise) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนได้ฝึกหดัหรือ 
กระท าซ า้ ๆ บอ่ย ๆ ย่อมจะท าให้เกิดความสมบรูณ์ถกูต้อง ซึง่กฎนีเ้ป็นการเป็นความมัน่คง
ระหวา่งการเช่ือมโยง และการตอบสนองท่ีถกูต้อง ยอ่มน ามาซึง่ความสมบรูณ์ กฎแหง่การฝึกหดั
แบง่ออกเป็น 

   2.1 กฎแหง่การใช้ (Law of Use) หมายถึง การฝึกฝน การตอบสนองอยา่งใด            
อยา่งหนึ่อยูเ่สมอ ย่อมท าให้เกิดพนัธะท่ีแนน่แฟ้นระหวา่งสิ่งเร้ากบัการตอบสนอง เมึอ่บคุคล          
เกิดการเรียนรู้แล้วได้น าเอาสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปช้อยูเ่สมอก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมัน่คงถาวรขึน้  
หรืออาจกลา่วได้วา่ เม่ือได้เรียนรู้สิ่งใดแล้วได้น าไปใช้อยูเ่ป็นประจ า ก็จะท าให้ความรู้คงอยู่คงทน
ถาวรและไมลื่ม 

   2.2 กฎแหง่การไมใ่ช้ (Law of Disuse) หมายถึง การไมไ่ด้ฝึกฝนหรือไมไ่ด้ใช้ 
ไมไ่ด้ท าบอ่ย ๆ ยอ่มท าให้ความมัน่คงระหวา่งสิ่งเร้ากบัการตอบสนองออ่นก าลงัลง ท าให้ความรู้
นัน้ลืมเลีอนไปได้  

   2.3 กฏแหง่ความพอใจ (Law of Effect) กฎนีเ้ป็นผลท่ีท าให้เกิดความพอใจ 
กลา่วคือ เมึ่ออินทรีย์ได้รับความพอใจ จะท าให้พนัธะหรือสิ่งเช่ือมโยงระหวา่งสิ่งเร้ากบัการ
ตอบสนองมีความเข้มแข็งมัน่คง ในทางกลบักนัหากอินทรีย์ได้รับความไมพ่อใจจะท าให้พนัธะ         
หรือสิ่งเช่ือมโยงระหวา่งสิ่งเร้ากบัการตอบสนองอ่อนก าลงัลง 
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กมลรัตน์  หล้าสวุงษ์ (2543 : 229) ได้แบง่องค์ประกอบตา่ง ๆ ท่ีท าให้เกิดความ
พร้อมในการเรียน ไว้ดงันี ้

1. วฒุิภาวะ (Maturity) หมายถึง การเจริญเติบโตทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ เชาว์ 
ปัญญา และอารมณ์ 

2. ประสบการณ์เดมิหรือความรู้เดมิ (Experience) ผู้ ท่ีมีประสบการณ์เดมิมาก
เทา่ใด  ยอ่มมีแนวโน้มท่ีจะเรียนรู้ได้ดีกวา่ผู้ ท่ีมีประสบการณ์น้อยเท่านัน้ 

3. การจดับทเรียนของครู ถ้าครูจดับทเรียนโดยถือความสามารถของเดก็เป็นหลกั 
จะท าให้เดก็เรียนรู้ใด้ดีกวา่การถือเอาเนือ้หาวิชาเป็นหลกั 

4. การสอนของครู ครูควรค านงึถึงความพร้อมของเด็ก โดยคอ่ย ๆ สอนตาม
ความสามารถของผู้ เรียน มากกวา่การเร่งสอนเพ่ือให้จบเนือ้หาของหลกัสตูรโดยเร็วจนเดก็ เรียน
ตามไมท่นัการเรียนรู้ก็เกิดขึน้ได้ยาก 

 จากท่ีกลา่วมา พอจะสรุปได้วา่ เด็กจะเรียนรู้ได้ก็ตอ่เมึอ่เดก็มีพร้อมทัง้ 2 ประการ 
คือ ความพร้อมด้านภาวะทางร่างกาย กบัความพร้อมท่ีเกิดจากความสนใจหรือความตัง้ใจท่ีจะ
เรียนความพร้อมด้านภาวะทางร่างกายนัน้จะขึน้อยู่กบัความสามารถของกล้ามเนือ้ ระบบประสาท 
สมอง และสว่นตา่ง ๆ ของร่างกาย เด็กท่ีมีความพร้อมในระดบัอายหุนึง่ ยอ่มมีความสามารถทาง
สมอง การรับรู้ของประสาท ตา ห ูฯลฯ หรีอควบคมุการเคล่ือน ไหวของมือ เท้า และ ตา ให้ลมัพ้นธ์
กนัได้ดีกวา่เดก็ท่ียงัไมพ่ร้อมในระดบัอายเุดียวกนั ส่วนความพร้อมท่ีเกิดจากความสนใจหรือความ
ตัง้ใจท่ีจะเรียนนัน้จะขึน้อยู่กบัภาวะตา่ง ๆ หลายประการ เชน่ การกระตุ้นจากภายนอก สขุภาพ
ภายนอก สขุภาพภายในขณะท่ีจะเรียน ภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ความรู้หรีอความสนใจท่ีมี         
อยูเ่ดมิ ตลอดจนความรู้สีกและเจตคตท่ีิมีตอ่ครูผู้สอน เป็นต้น 
 2.3.3 การเตรียมความพร้อมด้วยค าถาม 
  2.3.3.1  ความส าคัญของค าถาม 
    อนสุรณ์  ต๊ะค า (2544 : 18) ได้กลา่วไว้ว่า การใชคั าถามนบัวา่มี
ความส าคญั และมีบทบาทในด้านการเรียนการสอนในปัจจปัุน การใชคั าถามเป็นเทคนิคอยา่งหนึง่ 
ของครูท่ีจะเร้าความสนใจของเดก็ 
    ชนั  และคาร์รีน (อารมณ์ ตนัประภสัร์ , 2542 :78) ได้กลา่วถึง
ความส าคญัของค าถามวา่ ค าถามท่ีแจม่ชดัและเหมาะสมกบัเด็กจะ เป็นสิ่งเร้าให้เดก็แตล่ะคน
สามารถพฒันาสมองได้ และเขายงัให้ข้อคิดอีกวา่เราเรียนรู้ในสิ่งท่ีเราคิดได้ก็ตอ่เม่ือเราได้คดิ           
เราจะเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ใด้ก็ตอ่เม่ือเรามีโอกาสท่ีจะได้ริเร่ิมสร้างสรรค์ค าถาม                   
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ท่ีเป็นเพียงวลีสัน้ ๆ และจ าเพาะเจาะจง ถ้าป้อน ให้แก่นกัเรียนบอ่ย ๆ เข้าก็จะเป็นการกระตุ้น
กระบวนการคดิและสร้างสรรค์ของนกัเรียนได้  
  โรธคอปน์ (Rothkopf ,1966 : 242) พบวา่ การใชคั าถามประกอบ
บทความจะสง่ผลท าให้เรียนรู้เนือ้หานัน้ได้ง่ายขึน้ กลา่วคือ ค าถามจะมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ทางตรงได้แก่ ชว่ยท าให้ผู้อ่านท าแบบทดสอบท่ีมีค าถามคล้ายหรือตรงกบัค าถาม
ประกอบบทความได้ดีกวา่ และทางอ้อมจชว่ยให้ท าแบบทดสอบท่ีมีค าถามไมค่ล้ายหรือตรงกบั
ค าถามประกอบบทความได้ดีขึน้ด้วย และค าถามประกอบบทความนืจ้ะชว่ยให้จ าได้ทัง้ท่ีเป็น
เนือ้หากว้าง ๆ และเนือ้หาเฉพาะละเอียดตอ่ไป 
   2.3.3.2   ประเภทของค าถาม 
  ในการแยกประเภทของค าถาม ได้มีนกัจิตวิทยาการศกึษาหลายท่านได้
แยกประเภทของค าถามตามแนวคิดของแตล่ะกลุม่ ดงันี ้

1) การแยกประเภทของค าถามตามแบบของ Guilford (Guilford's 
model) Aschner และ Gallagher ได้น าเอาทฤษฎีโครงสร้างทางสตปัิญญา ของ Guilford มาใข้ใน
ห้องเรียน โดยจดัประเภทของค าถามเป็น 5 ประเภท ซึง่ Dunkin และ Biddle (1974 : 249-251) ได้
อธิบายไว้ ด้งนี ้

1.1) กิจวตัรประจ าว้น (Routine) เป็นค าถามเก่ียวกบัวิธีการ         
ท่ีใช้ในห้องเรียน เชน่ การจดัการชัน้เรียน การวางรูปแบบของการอภิปรายในห้องเรียนรวมทัง้          
การยอมรับ และไมย่อมรับความคิดเห็นของแตล่ะคน 

1.2) ความรู้-ความจ า (Cognitive  Memory) เป็นค าถามท่ีถาม
เก่ียวกบั ข้อความจริง (Facts) สตูรและเนีอ้หาวิชาตา่ง ๆ ท่ีต้องทอ่งจ าได้ ระลกึได้และฟืน้ความจ า
ได้ 

1.3) การใช้ความคิดแบบอเนกนยั (Convergent  Thinking)  
เป็นปฏิบตักิารทางความคิดซึง่เก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ และการน าเอาข้อมลูท่ีจ าได้ หรือ                   
ท่ีก าหนดให้มารวมกนัให้ได้ค าตอบ ซึง่จะมีค าตอบได้คา่ตอบเดียว เชน่ การแปลความหมายของ 
สญัลกัษณ์ หรือรูปภาพ บอกความเหมือนกนัหรือแตกตา่งกนั  บอกความสมัพนัธ์ของทิศทาง         
ต าแหนง่ และการจ าแนกการอธิบายให้เหตผุล บอกขัน้ตอนของการท างานของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 
หรือผลท่ีเกิดขึน้ การสรุปจากการอภิปราย หรือการอา่น เป็นต้น 

1.4) การใช้ความคิดแบบเอกนยั (Divergent  Thinking) เป็นการ
แสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ ท่ีจะท าให้ได้แนวทางหรือความคิดเห็นในแนวใหม่ ๆ เชน่             
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การวางแผนอยา่งละเอียด การน าเอาความคิดเห็นตา่ง ๆ มาลมัพนัธกนั หรือท าให้แหลมคมขึน้ 
โดยการน าเอามาเปรียบเทียบกนั การน าเอาข้อมลูท่ีมีอยู่แล้วมาขยายความ เพิ่มเตมิ หรือโดยการ
ตัง้สมมตฐิานท่ีจะเป็นไปได้ การขยายความเพิ่มเตมิจากข้อมลูท่ีก าหนดให้โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง          
โดยการใช้ข้อสรุปเดมิท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว มาตัง้สมมตฐิานท่ีอาจเป็นไปได้ในเร่ึองใหม ่ๆ 

1.5) การใข้ความคดิอยา่งประเมินคา่ (Evaluative Thinking) 
เป็นการใช้ความคิดเก่ียวกบัคณุคา่มากกวา่เก่ียวกบัข้อเท็จจริง และบง่ออกมาในลกัษณะค าพดู          
ท่ีเป็นลกัษณะการตดัสิน เชน่ การตดัสินคณุคา่ในรูปของสเกล, การเลือกสถานะซึง่เกิดขึน้ทัว่ ๆ       
ไปโดยการกะประมาณ หรือให้ความคดิเห็นจากสถานการณ์ตา่ง ๆ 
  2)  การแยกประเภทของค าทามตามแบบของ Cunningham 
Cunningham (1971 :  86-103) ได้ศกึษาการจดประเภทค าถามของ Aschner และ Gallagher 
และแบง่ค าถามออกเป็น 2 แบบ คอึ ค าถามแบบแคบ (Narrow Questions) และค าถามแบบกว้าง 
(Broad Question) ทัง้ 2 แบบนีย้งัแยกยอ่ย ออกเป็นแบบละ 2 ประเภท ดงันี ้
  2.1) ค าถามแบบแคบ เป็นค าถามท่ีต้องการให้ใช้ความคดิใน
ระดบัต ่าต้องการค าตอบสัน้ ๆ หรือเป็นการตอบเพียงแตใ่ชห่รือไมใ่ชเ่ทา่นัน้ ค าถามแบบแคบนี ้          
ใช้ส าหรับรวบรวมข้อมลูความคดิ หรือทบทวนสิ่งท่ีเรียนไปแล้ว หรือใช้ในการอธิบาย บอกความ    
สมัพนัธ์ อยา่งไรก็ดี ค าถามแบบแคบนีก็้จะเป็นทางน าไปสู่การคิดในระด้บท่ีสงูขึน้ อนัตรายในการ
ใช้ค าถามแบบนีก็้คือ การใช้มากเกินไปจะเป็นการขดัขวางการฟัฒนาความคิดในระดบัสงูของเดก็ 
ค าถามแบบแคบแบง่เป็น 
  2.1.1) ค าถามประเภทความจ า (Cognitive Memory 
Question) เป็นค าถามแบบแคบท่ีจ ากดัค าตอบท่ีสดุ ค าตอบเป็นผลของความจริง ค าจ ากัดความ 
หรือความจ าท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวข้อมลูตา่ง ๆ ผู้ตอบค าถามจะต้องอาศยัความจ าหรือ ประสบการณ์
เดมิในการตอบ เชน่ สสารคืออะไร, แมลงมีก่ีขา เป็นต้น 
  2.1.2) ค าถามประเภทมีค าตอบอย่างเดียว (Convergent 
Question) จดัเป็นค าถามแบบแคบท่ีกว้างกวา่ค าถามประเภทความจ า เพราะค าตอบท่ีได้จะเป็น 
การรวมความจริงตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั แล้วจงึออกมาเป็นค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว 
เดก็ต้องใช้ความคิดในระด้บสงูขึน้เพ่ือน าความจริงท่ีรู้แล้วนัน้มาสมัพนัธ์กนั เชน่ ท าไม จงึมีหยดน า้
เกาะรอบนอกแก้วท่ีใสน่ า้แข็งไว้ เป็นต้น 
  2.2) ค าถามแบบกว้าง เป็นค าถามท่ีมีค าตอบได้หลายอย่าง         
ผู้ถามจะไมส่ามารถเดาได้วา่เดก็จะตอบอะไร เพราะค าถามนีเ้ป็นการดงึความคดิของเดก็ออกมา 



32 

 

 

ค าถาม แบบนีจ้ะท าให้เดก็เกิดความสามารถในด้านการตัง้สมมตฐิาน การพยากรณ์ และ การสรุป
อ้างอิง รวมทัง้แสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ และแสดงความรู้สกึ ส าหรับค าถามแบบกว้างนีจ้ะ
ไมมี่ค าตอบท่ีดีท่ีสดุ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอึ 
  2.2.1) ค าถามประเภทมีหลายค าตอบ (Divergent 
Question) ค าตอบชองค าถามประเภทนี ้ไม่มีการคาดคะเนลว่งหน้า เพราะเป็นค าถามท่ีกระตุ้น 
ความคดิของเดก็ ให้เดก็ใช้ความรู้เดมิหรือหลกัการหลาย ๆ อย่าง มาประกอบกนัโดยใข้ 
สมรรถภาพทางสมองด้านการคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การตัง้สมมติฐาน และ
การสรุปอ้างอิง เช่น อะไรเป็นสาเหตใุห้น า้ไหลจากท่ีสงูลงสูท่ี่ต ่า เป็นต้น 
  2.2.2) ค าถามประเภทประเมินคา่ (Evaluation Question) 
ค าถามชนิดนีต้้องการค าตอบในสกัษณะท่ีแสดงถึงการตดัสินใจ ตดัสินคณุคา่ การเลือกโอกาส 
หรือการโต้เถียง จดัเป็นค าถามในระดบัสงูท่ีสดุ เพราะท าให้นกัเรียนได้เรียบเรียงความรู้                 
สร้างแนวความคิด และเลือกแนวทางความคิดไปใช้ในการพิจารณาคณุคา่ตดัสินใจด้วยตนเอง 
หรือในการเปรียบเทียบ เช่น สมมตฐิานใดเหมาะสมท่ีสดุท่ีจะใข้กบัผลการทดลองนี ้เป็นต้น 
     บางครัง้การเลือกใข้ค าถามก็ผิดวตัถปุระสงค์ของผู้ใช้ เพราะค า
ท่ีเราใสใ่นประโยคท่ีถามไมส่ามารถจะส่ือให้ผู้ ฟังเข้าใจได้การท่ีจะส่ือให้เข้าใจตรงกนัในชนิดของ 
ค าถามส าคญัอยูท่ี่การใช้ค าถามในประโยคค าถามแตล่ะแบบ มีค าถามท่ีใช้ถามตา่งกนั ดงัตอ่ไปนี ้
     ค าท่ีใช้ในค าถามประเภทตา่ง ๆ ค าถามประเภทความรู้ความจ า 

- บอกช่ือ (Name) 
- ใช,่ ไมใ่ช ่(Yes or No) 
- บอกค าจ ากดัความ (Define) 
- บอกสิง่ท่ีก าหนดให้ (Designate) 
- บอกสิง่ท่ีสงัเกตเห็น (Identify Observe)  
ค าถามประเภทมีค าตอบอย่างเดียว 
- ถามให้อธิบาย ท าไม  เหตใุด (Explain) 
- ให้บอกความสมัพนัธ์ (State Relationship) 
- ให้เปรียบเทียบความแตกตา่ง (Compare and Contrast)  

     ค าถามประเภทมีหลายค าตอบ 
- ให้ท านาย (Predict) 
- ให้ตัง้สมมตฐิาน (Hypothesize) 
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- อ้างถึงสิ่งท่ีเก่ียวข้อง (Reconstruction) 
ค าถามประเภทประเมินคา่ 
- ให้ตดัสินใจ (Judge) 
- ให้บอกคณุคา่ (Value) 
- ให้หาเหตผุลให้ (Defend) 
- ให้เลือกสิ่งท่ีเหมาะสม (Justified Choice) 

  3)  การแยกประเภทของค าถามตามแบบของ Bloom (Bloom's 
Model) แยกโดยถือเกณฑ์ตามการจ าแนกของบลมู ออกเป็น 6 ประเภทตามล าดบัการใช้ความคดิ
จากต ่าสดุไปหาสงูสดุ คือ 
  3.1) ค าถามขัน้ความจ า (Memory) เป็นค าถามท่ีต้องการให้
ผู้ตอบ ใช้ความสามารถในการระลกึหรือจ าเร่ืองราวท่ีเคยได้เรียนรู้มาแล้ว 
  3.2) ค าถามขัน้ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นค าถามท่ีให้
ผู้ตอบใช้ความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความ จากส่ือความหมายตา่ง ๆ ผู้ตอบ 
จะต้องสามารถดดัแปลงแก้ไขสิ่งท่ียากหรือซบัซ้อนให้เป็นสิ่งท่ีง่ายขึน้เพ่ือส่ือความหมาย ให้ชดัเจน
ขึน้ 
  3.3) ค าถามขัน้น าไปใข้ (Application) เป็นค าถามท่ีต้องการให้
ผู้ตอบใช้ความสามารถในการน าเอาหลกัการ กฎเกณฑ์และวิธีการตา่ง ๆ ของเร่ืองราวท่ีได้เรียนรู้ 
แล้ว ไปใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาใหมท่ี่นกัเรียนยงัไมเ่คยประสบมาก่อน 
  3.4) ค าถามขัน้การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นค าถามท่ีต้องการ 
ให้ผู้ตอบ ใช้ความสามารถในการแยกเร่ืองราว หรือแยกเหตกุารณ์ของปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้             
วา่ประกอบด้วยสว่นย่อย ๆ อะไรบ้าง และสว่นยอ่ยนัน้มีสว่นใดท่ีส าคญัและมีความสมัพนัธ์             
เก่ียวกนัอยา่งไร 
  3.5) ค าถามขัน้การสงัเคราะห์ (Synthesis) เป็นค าถามท่ีผู้ตอบ
ต้องใช้ความสามารถในการรวบรวมหรือการประกอบส่วนย่อยทัง้หลายให้เป็นสว่นรวมโดยท่ีรวมนี ้
จะมีแบบหรือโครงสร้างใหม่ท่ีมีความซดัเจนและคณุภาพสงูกวา่เดมิ 
  3.6) ค าถามขัน้การประเมินคา่ (evaluation) เป็นค าถามท่ี
ต้องการให้ ผู้ตอบใช้ความสามารถในการตดัสินคณุคา่ของสิ่งตา่ง ๆ เร่ืองราว เหตกุารณ์ บคุคล 
ความคดิเห็น และทศันคต ิได้อย่างมีหลกัเกณฑ์  
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  2.3.3.3  การใช้ค าถามประกอบในเนือ้หาบทเรียน 
  การใสค่ าถามประกอบเข้าไปในเนือ้หาบทเรียน เป็นการสร้าง
สถานการณ์ คล้ายการทดสอบ (Testlike Event) ในขณะท่ีอา่นซึง่จะกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิด
พฤตกิรรมการเรียนรู้ และยงัเป็นการช่วยสง่เสริมความรู้ เกิดความเข้าใจเนือ้เร่ืองได้รวดเร็วขึน้ 
(สวุฒัน์  จนัทร์ลอย, 2547 : 30) ได้ศกึษาพบวา่ การใช้ค าถามประกอบบทเรียนจะสง่ผลท าให้
เนือ้หาท่ีอา่นเข้าใจง่ายขึน้ เพราะค าถามจะ มีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทางตรงชว่ยให้
ผู้ เรียนท าแบบทดสอบท่ีมีลกัษณะ คล้ายหรือตรงกบัค าถามประกอบบทเรียนได้ดีกวา่                     
สว่นทางอ้อมจะชว่ยจ าเร่ืองราวท่ีอ่านทัง้ท่ีเป็นเนือ้หากว้าง ๆ และเนือ้หาปลีกยอ่ยลงไป 
ค าถามประกอบบทเรียนจะส่งผลตอ่การเรียนรู้และการจดจ าได้มากน้อยเพียงใดนัน้ขึน้อยูก่บั
องค์ประกอบใหญ่ ดงันี ้(Frase ,1970 : 338-339) 

1) ความยากง่ายและระดบัของค าถาม (Level and Difficulty) 
  เฮอร์เบอร์เกอร์ และเทอร์ร่ี (Herberger and Terry, 1965: 22)            
ได้พบวา่ ความยากง่ายของค าถามมีความสมัพนัธ์กบัการเรียนรู้ และการจดจ า ระดบัค าถาม              
ท่ียากขึน้จะท าให้การจ าสงูขึน้ กลา่วคีอ ถ้าค าถามนัน้ผู้อ่านสามารถตอบได้โดยต้องใช้ความ 
พยายามค้นหาค าตอบท่ีถกูต้องได้ง่าย การจดจ าจะน้อยลง แตอ่ยา่งไรก็ตามถ้าค าถามยากเกินไป
นกัเรียนไมส่ามารถหาค าตอบได้ ก็จะไม่เกิดการเสริมแรงให้อา่น ท าให้หมดความสนใจในการอ่าน 
  ระดบัหรือประเภทของค าถามมีผลตอ่การเรียนรู้และการจดจ า 
ออสซูเบส (Asubel  ; อ้างถึงใน Rickard and Di Vesta, 1974 : 354) ได้อธิบายกระบวนการ
ทางการคดิ ซึง่สมัพนัธ์กบัระดบัของค าถามไว้ กล่าวคือ การเรียนรู้ในรูปการจ าเป็นค า                        
หรือเป็นหนว่ย เนือ้หานัน้จะเรียนรู้ในลกัษณะสุ่มกระจดักระจายไมเ่ป็นระเบียบ ไมมี่การตีความ 
ให้ลกึซึง้ลงไป เพราะผู้ เรียนจะต้องการเรียนรู้ในรูปเดมิไมมี่การประสานสมัพนัธ์ในหน่วยยอ่ย ๆ 
เข้าด้วยกนั ส่วนการเรียนรู้ในระดบัเข้าใจอย่างลกึซึง้ หรีอระดบัสร้างความคดิรวบยอด 
(Meaningful Learning) ขึง้ต้องใช้การวิเคราะห์ ตีความ ขยายความ ผู้อา่นจะต้องน าข้อมลู            
ความจริงจากสิ่งท่ีอา่นมาสมัพนัธ์กนัเป็นระบบซึง่ไมต้่องอาศยัความจริงมากนกั การเรียนรู้ทัง้สอง
ระดบันีจ้ะเกิดขึน้ได้ง่ายขึน้เม่ือได้ใช้ค าถามให้ตรงกบัระดบัการเรียนรู้ นัน้ ๆ 
  2)  ต าแหนง่ของค าทาม (Position) 
  2.1) ค าถามน าหน้าบทเรียน (Pre Question) จะสง่ผลไน
สกัษณะให้ผู้อ่านติดตามไปข้างหน้า (Forward Manner) ท าให้ผู้อ่านมีความสนใจ มีการพินิจ 
พิจารณาในการอา่นบทเรียนอยา่งเหมาะสมซึง่ท าให้มีพฤตกิรรมท่ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
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นอกจากนี ้การเรียนรู้จะเป็นไปในลกัษณะท่ีผู้อา่นสามารถสงัเกต สว่นท่ีเป็นจดุส าคญั และสว่นท่ี
ยงัไมส่มบรูณ์ของบทเรียนท่ีอา่นได้ด้วย  
  2.2) ค าถามระหวา่งบทเรียน (Inter Spersed Questions) ท าให้
นกัเรียนเกิดความสนใจและได้มีสว่นร่วมอยู่ตลอดเวลา มีผลท าให้นกัเรียนคิดค้นหาค าตอบแบบ 
ย้อนกลบั ทบทวนความรู้ท่ีได้เรียนไปแล้ว และท าให้มีความคดิกว้างไกลออกไปจากการศกึษา          
เนีอ้หาในบทเรียน  
  2.3)   ค าถามท้ายบทความ (Post Question) ชว่ยให้ผู้ เรียนคิด
แบบย้อนกลบั (Back Manner) หรือทวนซ า้ (Review or Repetition) โรธทอปน์ และ มิลลิงตัน้ 
(Rothkopt & Billingtion , 1974: 669) กลา่ววา่ การใช้ค าถามท้ายบทเรียนเป็นการกระตุ้นโดย         
ใช้สิ่งแวดล้อมภายนอก ซึง่จะสง่ผล คือ ประเภทแรก กระตุ้นโครงสร้างของการจ า โดยเฉพาะท่ีต้อง
น ามาใช้ตอบค าถาม ประการท่ีสอง กระตุ้นการจดัล าดบัภายในความคิดเก่ียวกบัเนือ้เร่ืองท่ีได้
เรียนไปแล้ว ท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัค าถามประกอบบทเรียน และคิดขยายกว้างขวางออกไปอีก 
  3)  การวางค าถามใกล้หรือไกลเนือ้หา (Contiguity of Question and 
Related Content) อิทธิพลของค าถามจะเป็นในรูปของวฏัจกัร กลา่วคือ อิทธิพลของค าถาม            
จะคอ่ยๆ ลดลงขณะท่ีเนือ้เร่ืองท่ีอา่นหา่งออกจากค าถาม และจะได้รับทดแทนขึน้ใหม่เม่ือได้รับ
ค าถามชดุใหม ่และถ้าค าถามก่อนบทเรียนมีความสมัพนัธ์กบัเนือ้หาท่ีเลือกสนใจแล้ว การวาง
ค าถามใกล้กบัเนือ้หาท่ีจะน ามาตอบค าถามนัน้ จะท าให้เกิดความสนใจเพิ่มขึน้ด้วย (Frase , 
1970 :  339) 
  2.3.3.4  ประโยชน์ของค าถาม 
  กลัยา เขียวข า (2545 : 19) ได้กลา่วถึง ประโยชน์ของค าถามวา่             
เม่ือพิจารณา ถึงประโยชน์ของค าถามท่ีมีตอ่การเรียนการสอนทกุ ๆ ด้าน พอสรุปได้ดงันื ้

1) เพ่ีอเสริมสร้างสตปัิญญา ความสามารถทางความคดิ ให้แก่ผู้ เรียน 
2) เพ่ีอกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสนใจเสริมสร้างจิตสมัพนัธ์

ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน และสร้างบรรยากาศการสนทนา 
3) ค าถามท่ีดีท าให้เกิดการอภิปรายตอ่เน่ือง เป็นการขยายความคิด 

และ แนวทางในการเรียนรู้ ช่วยพฒันาความคิดแบบวิพากษ็วิจารณ์สง่เสริมให้นกัเรียนเป็นคน         
ชา่งคดิชา่งถาม 
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4) เพ่ีอให้เกิดการค้นคว้า แก้ปัญหาและส ารวจความรู้ใหม ่การใช้
ค าถามท่ีดีในบางครัง้ จะเป็นต้นเหตใุห้ผู้ เรียนต้องค้นคว้าเพิ่มเตมิ ซึง่เป็นการปลกูฝังนิสยัรักการ 
ค้นคว้าให้เกิดขึน้ 

5) เพ่ีอทบทวน หรือสรุปบทเรียน และเป็นการเช่ือมโยงความรู้ใหม ่
และ ความรู้เก่าให้ตอ่เน่ือง 

6) เพ่ีอประเมินผลการเรียนการสอน 
  สรุปได้วา่ ค าถามเป็นสิงท่ีมีความส าคญัและมีบทบาทในด้านการเรียนการสอน 
ค าถามท่ีดีสามารถท่ีจะเร้าและกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน ท าให้นกัเรียนเข้าใจ เนือ้หา
บทเรียนได้ดีขึน้ และยงัชว่ยให้มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 2.3.4 การเตรียมความพร้อมด้วยการแจ้งจุดมุ่งหมายเชิงพฤตกิรรม 
  2.3.4.1 ความหมายของจุดมุ่งหมายเซิงพฤตกิรรม 
    ประภา งานไพโรจน์ (2544 : 1) ได้อธิบายความหมายของวตัถปุระสงค์
เชิงพฤตกิรรม หรือจดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรมไว้ว่า หมายถึง การกระท าท่ีครูสงัเกตได้จากนกัเรียน 
และครูสามารถประเมินว่า นกัเรียนได้ผลสมัฤทธ์ิตามจดุมุง่หมายท่ีก าหนดไว้หรือไม ่หรือกลา่วอีก
นยัหนึง่วา่ จดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรมจะต้องระบถุึงการกระท าอย่างใดอยา่งหนึง่หรือพฤตกิรรม
อยา่งใดอย่างหนึง่ (Performance) ซึง่แสดงวา่ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามจดุมุง่หมายแล้ว ดงันัน้
จดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรมเป็นท่ีสงัเกตได้หรือเป็นกิริยาท่ีแสดงถึงการกระท า 
    เสริมศกัดิ ์  วิศาลาภรณ์ และ เอนกถลุ กรีแสง (2549 : 32) ได้ให้
ความหมาย ของจดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรมวา่ หมายถึง ข้อความท่ีกลา่วถึงพฤติกรรมของนกัเรียน 
ท่ีครูคาดวา่นกัเรียนจะแสดงออกเม่ือนกัเรียนได้บรรลถุึงจดุประสงค์ท่ีวางไว้ ข้อความนัน้ระบถุึง
พฤตกิรรมท่ีวดัได้และสงัเกตไุด้และพฤตกิรรมท่ีพงึปรารถนา 
    สรุปได้วา่ จดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม คือ จดุมุง่หมายท่ีอธิบาย หรือ 
บรรยายถึงพฤติกรรมท่ีพงึปรารถนาของนกัเรียน และชีถ้ึงเนือ้หาวิชาท่ีจะท าให้เกิดพฤตกิรรมนัน้ ๆ 
  2.3.4.2 องค์ประกอบของจุดมุ่งหมายเชงิพฤตกิรรม 
    สนุนัท์  ศลโกสมุ (2540 : 60-62) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของ
จดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรมท่ีสมบรูณ์จะต้องประกอบด้วยส่วนส าคญั 3 สว่น คือ 

1) สว่นท่ีเป็นพฤตกิรรมท่ีคาดหวงั (Terminal Behavior or 
Expected Behavior) เป็นข้อความท่ีระบถุึงพฤตกิรรมท่ีผู้ เรียนแสดงออกหรือการกระท าท่ีสามารถ 
สงัเกตได้ 
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2) สว่นท่ีเป็นสถานการณ์ (Conditions) คือสว่นท่ีบอกถึงสภาวะหรือ
เง่ือนไขให้ผู้ เรียนแสดงออกตามสภาวะหรือเง่ือนไขนัน้ ๆ 

3) สว่นท่ีเป็นเกณฑ์ (Criteria) เป็นข้อก าหนดท่ีแสดงระดบัว่า            
ผู้ เรียนมีพฤตกิรรมท่ีคาดหวงัหรือถึงระดบัปริมาณแคไ่หน จงึจะยอมรับวา่ผู้ เรียนรอบรู้หรือบรรล ุ
(Mastered) ในลกัษณะนัน้จริง ๆ 
  2.3.4.3 การก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤตกิรรม 
    นกัจิตวิทยาการศกึษาได้พยายามค้นหา วิธีในการก าหนดจดุมุง่หมาย
เชงิพฤตกิรรมของมาเป็นเวลาช้านาน และ ได้จ าแนกออกเป็นหมูใ่หญ่ ๆ ได้ 3 หมู ่ดงันี ้            
(อนนัต์  ศรีโสภา , 2546 : 12) 

1) Cognitive Domain ประกอบด้วยจดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรมท่ี
เก่ียวกบั ความรู้ ความสามารถ และทกัษะตา่ง ๆ ทางสมอง 

2) Affective Domain เป็นหมูข่องพฤตกิรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการ
เปล่ียนแปลง ของคณุธรรม และคณุคา่ตลอดจนการจดัระเบียบทางจิตใจ และลกัษณะนิสยั 

3) Psychomotor domain เป็นลกัษณะการเน้นพฤติกรรมพฒันาการ
ท่ี เก่ียวข้องกบัระบบการท างานของอวยัวะตา่ง ๆ ในร่างกาย 

2.3.4.4 ประโยชน์ของจุดมุ่งหมายเชิงพฤตกิรรม 
    จดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม เป็นจดุมุง่หมายท่ีมีความรัดกมุมาก               
สมุิตร คณุานกุร (2540 : 69-70) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรมไว้ ดงันี ้

1) ผู้สอนและผู้ เรียนรู้วา่จะต้องสอนและเรียนเพ่ือให้เกิดพฤตกิรรม
อะไรและเม่ือเรียนไปแล้ว ผู้ เรียนก็ทราบว่าตนเองประสบผลส าเร็จในการเรียนหรือไม ่ทัง้ผู้สอน 
และผู้ เรียนยอ่มทราบดี 

2) การก าหนดจดุประสงค์แบบนึช้ว่ยผู้สอนเตรียมสถานการณ์ และ
วสัด ุอปุกรณ์ประกอบการสอนได้อยา่งตรงเป้าหมาย 

3) ชว่ยให้ผู้สอนมีหลกัเกณท์ในการประเมินผลการสอนของตนแตล่ะ
ครัง้วา่ บรรลถุึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรีอไม่ 

4) ชว่ยให้ผู้ เรียนรู้ทิศทางของการเรียนได้ดีกวา่ การเรียนจาก
จดุมุง่หมายธรรมดาท่ีเรียนอยา่งคลมุเครือ เม่ือรู้ทิศทางท่ีแนน่อนแล้วย่อมชว่ยให้การเรียน                 
ประสบ ผลส าเร็จมากขึน้จะเป็นผลชว่ยให้มีก าลงัใจในการเรียนเพิ่มขึน้ 
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  2.3.4.5  ข้อจ ากัดของจุดมุ่งหมายเซิงพฤตกิรรม 
    โพแฟม (Popham  ; อ้างถึงใน สมุิตร คณุานกุร , 2540 : 23-25) ได้สรุป
ข้อจ ากดั ของจดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรมไว้ ดงันี ้

1) การก าหนดเอาพฤตกิรรมท่ีสงัเกตได้เป็นจดุมุง่หมายของการสอน 
ท าให้เกิดการเน้นพฤติกรรมหยมุหยิม ซึง่ไมค่อ่ยมีความส าคญัอะไรและท าให้ผลของการศกึษา  
อ่ืน ๆ ซึง่ไมอ่าจวดัได้หรือสงัเกตได้ แตมี่ความส าคญัมากกวา่ เชน่ ความคิด หรือคา่นิยม                        
ถกูละเลยเสีย 

2) การก าหนดจดุมุง่หมายในการสอนท่ีรัดกมุเชน่นี ้ย่อมเป็นการ
จ ากดัโอกาสในการท่ีครูจะสอดแทรกการเรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ีส าคญั ซึง่อาจจะสอดแทรกเข้าไปได้ 
ตามแตจ่งัหวะและสถานการณ์ในการเรียนจะอ านวยให้บางกรณีครูอาจยึดเอาจดุมุง่หมาย          
เชิงพฤตกิรรมเป็นข้อแก้ตวัในการละเลยท่ีจะสอดแทรกสิ่งอ่ืน ๆ เข้าไปทัง้ ๆ ท่ีมี โอกาส และท าได้
และควรท าอย่างยิ่ง 

3) ผลของการศกึษานัน้ไมใ่ชมี่แตก่ารเปล่ียนพฤตกิรรมเทา่นัน้ แตย่งั
มีสิ่งอ่ืน ท่ีส าคญัและควรจดัเป็นผลของการศกึษาด้วยเหมีอนกนั เช่น การเปล่ียนแปลงทศันคต ิ 
ตอ่สิ่งตา่งๆ ซึง่เกิดขึน้กบัผู้ เรียน ความคิด ความรู้สึก และจิตใจ สิ่งเหลา่นีไ้มใ่ชส่ิงท่ีจะแสดงออกมา
เป็นพฤติกรรมได้อยา่งทนัทีทนัใดหลงัจากการสอนสิน้สดุลง 

4) เน่ืองจากการก าหนดจดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรมเน้นมากในเร่ือง
พฤตกิรรม ท่ีสงัเกตได้ และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีวดัได้ เสมือนเป็นวตัถหุรือเคร่ืองกลไก จดุมุง่หมาย 
ท านองนีย้่อมท าลายคณุคา่ และความละเอียดออ่น ทางด้านอารมณ์และจิตใจของคน ซึง่เป็นสิงท่ี
วดักนัไมไ่ด้ด้วยสายตา 

5) การก าหนดให้ผู้ เรียนมีพฤตกิรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่ โดยใช้วิธีสอน
เป็นเคร่ืองมือ เป็นการไมส่ง่เสริมประชาธิปไตย เพราะผู้ เรียนมีหลายคนย่อมตา่งจิตตา่งใจกนัไป          
มีความคิดความรู้สึกและพฤตกิรรมท่ีแตกตา่งกนัออกไป ถึงแม้วา่จะได้รับสิ่งเร้า เหมือนกนัก็ตาม 

6) ในทางปฏิบตัจิริง ครูน้อยคนเหลือเกินท่ีจะใข้เวลามาก าหนด
จดุมุง่หมายในการสอนท่ีชว่ยในการวดัผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน จดุมุง่หมายท่ีดียอ่มเป็นแนวทางใน
การวดัผลแตค่รูกลบัไมท่ ากนั ดงันัน้แทนท่ีจะมาเน้นเร่ืองพฤตกิรรมหยมุหยิมและกินเวลามาก            
ในการก าหนด ควรเน้นสง่เสริมให้ครูรู้จกัการก าหนดจดุมุ่งหมายท่ีชว่ยเป็นมาตรการในการวดัผล
จะดีกวา่ 
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7) วิชาหลายวิชาไมส่ามารถจะน าหลกัเกณฑ์ของจดุมุง่หมายเชงิ
พฤตกิรรม ไปใช้ได้ เชน่ วิชาคลิปะหรือวิชาทางแขนงอกัษรศาสตร์ เพราะผลของการศกึษาวิชา 
เหลา่นีไ้มไ่ด้ออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีวดัและสงัเกตได้อย่างฉบัพลนั แตอ่อกมาในรูปของความรู้สึก
และสนุทรียภาพ ซึง่ไมเ่ป็นพฤตกิรรมท่ีสงัเกตได้ทนัทีหลงัการสอน 

8) จดุมุง่หมายในการสอนแบบกว้าง ๆ และครอบคลมุอะไรตอ่อะไร
นัน้เป็นท่ียอมรับกนัมากกวา่ในหมูข่องประชาชน แตถ้่าเม่ือใดโรงเรียนก าหนดจดุมุง่หมายในการ
สอนออกมาเป็นพฤตกิรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างละเอียดไปเสียหมดแล้ว ประชาชนจะไมเ่ห็นด้วยกบั
ทกุ ๆ พฤตกิรรมท่ีครูต้องการให้นกัเรียนเปล่ียน 

9) หากการก าหนดจดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรมได้รับการสนบัสนนุ       
มาก ๆ แล้ว ทศันคตขิองครูเก่ียวกบัสมรรถภาพของการเป็นครูอาจเปล่ียนไปได้ คือ ตา่งก็จะต้อง
โน้มเอียงไปสนใจแตใ่นเร่ืองการเปล่ียนพฤติกรรมของผู้ เรียนจนละเลยบทบาทท่ีส าคญัอึน่ ๆ           
ของการเป็นครูโดยสมบรูณ์ 

10) การก าหนดและการเขียนจดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม เป็นสิงท่ีท าได้
ยากกว่าการเขียนจดุมุง่หมายธรรมดาแบบกว้าง ๆ มาก โดยทัว่ไปครูมีชัว่โมงสอนและเตรียมการ
สอนอยูแ่ล้วย่อมไมมี่เวลาให้กบังานท่ีละเอียดแบบนี ้อยา่งไรก็ตาม ครูควร ได้รับการลดจ านวน
ชัว่โมงสอนให้น้อยลงเพ่ีอมีเวลานัง่คดิพิจารณาจดุมุง่หมายในการสอนของตนให้รอบคอบขึน้           
กวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

11) จดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรมเน้นให้มีการวดัผลเฉพาะสิ่งท่ีก าหนดไว้
เทา่นัน้ แตส่ิงอ่ืนท่ีไมไ่ด้ก าหนดไว้จะถกูละเลยในการสอนแตล่ะครัง้ นอกจากการเรียนรู้ตาม               
ท่ีจดุมุง่หมายก าหนดไว้แล้ว ผู้ เรียนอาจเกิดการเรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ีเป็นผลพลอยได้และมีความส าคญั
ด้วย แตส่ิงเหลา่นีถ้กูละเลยเสียเพราะการวดัผลมุง่ไปแตเ่ฉพาะสิงท่ีก าหนด ไว้เป็นพฤตกิรรม
เทา่นัน้ 
    จะเห็นได้วา่จดุมุง่หมายของกระบวนการเรียนการสอน ถือวา่จดุมุง่หมาย
เชิงพฤตกิรรม เป็นจดุมุง่หมายท่ีมีประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนมากท่ีสดุ โดยเฉพาะในด้าน
ความรู้และความคดิจะชว่ยแนะแนวทางในการจดัการเรียนการสอนให้แก่ครู ส่วนในด้านการเรียน
ของนกัเรียน การทราบจดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม จะชว่ยให้นกัเรียน ปรับปรุงตวัได้ดีขึน้ สว่นในการ
ประเมินผล จะชว่ยให้การประเมินผลนัน้มีความเท่ียงตรง ตามความต้องการอีกด้วย 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความคงทนในการจ า 
 2.4.1 ความหมายของความจ า 
  ความจ า (Memory) เป็นขบวนการอยา่งหนึง่ของจิตใจ ท่ีน าการตอบสนอง 
บางสว่น บางสิงท่ีได้เรียนรู้มาแล้ว มาแสดงออกได้อีก  
  ชยัพร  วิชชาวธุ (2540 : 39-69) กลา่วถึงโครงสร้างของการจ า โดยสรุปวา่  
การจ าของมนษุย์ประกอบด้วย 

1) ความต้องการรู้สกึสมัผสั (Sensory Memory) หมายถึง การคงทนอยูข่อง 
ความรู้สกึสมัผสัหลงัจากการมีการเสนอสิ่งเร้าสิน้สดุลง เป็นการจ าท่ีเกิดขึน้โดยเก่ียวข้องกบัระบบ
สมัผสัอาจเกิดจากทางตา ทางห ูได้มีการศกึษาวา่การรับรู้ทางการสมัผสัระหว่าง ห ูกบั ตา นัน้ 
วิธีการใดจะรับรู้ได้มากกว่า ผลปรากฏวา่ หากเป็นเร่ืองง่าย ๆ จะรับรู้ทางห ูได้ดีกวา่ทางตา แตห่าก
เป็นเร่ืองยากจะรับรู้ทางตาได้ดีกวา่ทางห ูในผู้ใหญ่จะมีการรับรู้ทางการเห็นได้ดีกวา่เดก็ และเดก็
จะมีการรับรู้ทางเสียงได้ดีกว่าผู้ใหญ่ หากเสนอข้อมลู พร้อมกนัทัง้การเห็นและการได้ยินจะท าให้
การจ าดีขึน้ 

2) ความจ าระยะสัน้ ( Short-Term Memory) เป็นการจ าท่ีเกิดจากการตีความ 
จากสิงเร้าท่ีได้รับจนเกิดการรับรู้ การจ าชนิดนีจ้ะเกิดขึน้และสะสมในตวัมนษุย์และจะถกูน ามาใช้
ภายใต้เง่ือนไขบางประการ เป็นการใช้ช่วงเวลาสัน้ ๆ ในการน าข้อมลูท่ีมีอยูม่าใช้ให้เกิดประโยชน์
มากท่ีสดุ 

3) ความจ าระยะยาว (Long-Term Memory) เป็นการจ าท่ีเกิดขึน้และสะสมใน 
ตวัมนษุย์เรียบร้อยแล้ว แม้จะไมแ่สดงออกมาให้ปรากฏแตก็่รับรู้ได้วา่ เคยประสบมาแล้ว เชน่           
จ าช่ือตวัเอง จ าได้วา่เรียนท่ีไหน เป็นต้น การจ าชนิดนีใ้นตวัมนษุย์จะมีการสะสมไว้อยา่งมากมาย
และเป็นข้อมลูท่ีแนน่อน สามารถอยู่คงทนตอ่ไปได้ ไมว่า่จะมีการทดสอบหลงัการเรียนรู้ระยะ
เวลานานเทา่ใด ผลการทดลองท่ีได้มาก็จะเหมือนเดมิทกุครัง้ 
  กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์ (2543 : 247) ได้ให้ความหมายของการจ าวา่ หมายถึง 
ความสามารถสะสมประสบการณ์ตา่ง ๆ ท่ีได้รับมาจากการเรียนรู้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม             
แล้วสามารถถ่ายทอดออกมาในรูปของการระลึกได้หรือจดจ าได้ 
  ชยัพร  วิชชาวธุ (2540 : 1) กลา่ววา่ ความจ าเป็นพฤตกิรรมภายในของคนท่ีจะ 
จดจ าเหตกุารณ์ หรือรับรู้ในสิงท่ีมีความส าคญัยิ่งตอ่การด ารงชีวิต และการปรับตวัให้เข้ากบั
สภาพแวดล้อม ความจ าเป็น สิ่งท่ีเกิดขึน้เหมือนภาพในจิต เป็นแบบเดียวกบัความรู้สึกรับรู้ 
ความชอบ และการจินตนาการ ฯลฯ 
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  อนพุงษ์  ปณุฑรีกกลุ (2548 : 27) กลา่วถึง ความจ า ไว้ดงันี ้

1) ความจ าระยะสัน้ เป็นความจ าชัว่คราว 
2) สิงท่ีจ าไว้ในความจ าระยะสัน้ต้องได้รับการทบทวนอยูเ่สมอ มิฉะนัน้ความจ า

นัน้จะสลายตวัไปอยา่งรวดเร็ว 
3) จ านวนสิ่งของท่ีจะรับการทบทวนครัง้หนึง่ ๆ ในความจ าระยะสัน้                          

มี จ านวนจ ากดั จะทบทวนได้เพียง 5-9 สิง่ในคราวเดียวกนัเทา่นัน้ 
4) สิ่งใดก็ตามถ้าอยูใ่นความจ าระยะสัน้ ย่ิงนานเทา่ไรก็จะมีโอกาสฝังตวัอยูใ่น 

ความจ าระยะยาวมากเทา่นัน้ 
5) การฝังตวัในความจ าระยะยาวเป็นกระบวนการสร้างความล้มพนัธ์ระหวา่ง 

สิงท่ีมีอยูใ่นความจ าระยะยาวกบัสิงท่ีต้องการจะจ า 
 2.4.2  การวัดความคงทนในการจ า 
  ส าหรับระยะเวลาท่ีใช้วดัความคงทนในการเรียนรู้  
  ชวาล แพรัตกลุ (2546 : 1) กลา่ววา่ ในการสอบซ า้โดยใช้แบบทดสอบครัง้แรก
และครัง้ท่ีสอง ควรเว้นหา่งกนัประมาณ 2-4 สปัดาห์ ซึง่สอดคล้องกบั Nunnally (1959 : 127) ท่ีได้
เสนอแนะวา่การสอบซ า้ควร เว้นชว่งเวลาหา่งกนัตัง้แต ่1 สปัดาห์ ถึง 2 เดือน เพราะการเว้น
ชว่งเวลาดงักลา่ว จะท าให้เกิดความคงท่ีของคะแนนท่ีได้จากการสอบซ า้ และจากการศกึษาของ 
โสภา บญุยศรีสวสัดิ ์(2540 : 85) ก็พบวา่การสอบเว้นชว่ง 15 วนั ให้คา่สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่
สงูสดุ  
  ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจงึเลือกใช้เวลา 2 สปัดาห์ในการท าการทดสอบซ า้
เพ่ีอวดัความคงทนในการจ า 
  จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ ความจ า คือ ความคงทนในการเก็บจ าหรือความจ า 
ระยะยาวเป็นการคงไว้ ซึง่ประสบการณ์หรือความรู้ในช่วงระยะเวลาหนึง่หลงัจากเกิดการเรียนรู้
แล้ว และเม่ือต้องการใช้ หรือมีสิ่งใดมาสะกิดใจก็จะสามารถระลกึออกมาได้ อยา่งถกูต้อง 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นาตยา อดุร (2541 :บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทน          

ในการจ าจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อม 2 แบบเร่ือง ระบบสืบพนัธุ์ 
คือ เตรียมความพร้อมด้วยค าถาม และเตรียมความพร้อมด้วยการแจ้งจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม 
ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้1)ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
สว่ยสอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมด้วยการใส่ค าถาม และนกัเรียนท่ีเรียนจากคอมพิวเตอร์ชว่ย
สอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมโดยการแจ้งจดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม  ไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  2) ความคงทนในการจ าของนกัเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ส่วยสอน
ท่ีมีการเตรียมความพร้อมด้วยการใช้ค าถาม และนกัเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ย
สอนท่ีมีการเตรียมความพร้อมด้วยการแจ้งจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรมไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

กลุธิดา สิงห์สงู (2549:บทคดัยอ่) ได้ท าการการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความคงทนในการจ าจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง อริยสจั 4 ส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีมีแบบการคิดตา่งกนั คือการคิดแบบพึง่พาและการคดิแบบอิสระ               
ผลการวิจยัพบวา่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง อริยสจั 4 ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 86.5/82.0 สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้คือ 80/80                  
2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนท่ีมีการคิดแบบพึง่พาและการคิดแบบอิสระจากการเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง อริยสจั 4 แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ ระดบั.01                     
3) ความคงทนในการจ าของผู้ เรียนท่ีมีการคิดแบบพึง่พาและการคิดแบบอิสระจากการเรียน          
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง อริยสจั 4 แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ                     
ท่ีระดบั .01 

สวุารี  เชิงพนม (2551 :บทคดัยอ่) ได้ท าการวิจยัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทน
ในการจ าจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทีมีการสรุป 2 แบบ ในวิชาสขุศกึษาผลการวิจยัพบว่า 
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการสรุประหวา่งบทเรียน มีประสิทธิภาพเทา่กบั 79.60/79.00 และ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีการสรุปท้ายบทเรียน มีประสิทธิภาพเทา่กบั 78.60/78.20 และ
นกัเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีการสรุประหวา่งบทเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ          
ทางการเรียนและความคงทนในการจ าสงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมี
การสรุปท้ายบทเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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มนสั อฬุารสิริพงศ์ (2551:บทคดัยอ่)ได้ท าการวิจยัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทน
ในการจ าจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีตวัชีน้ าแบบอกัษรสามมิติกบัตวัชีน้ าแบบอกัษรบน
พืน้สีโดยสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้1) ผลลมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม่ตวัอยา่งท่ีเรียนกบับทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีมีตวัชีน้ าแบบอกัษรสามมิติกบัตวัชีน้ าแบบอกัษรบนพีน้สีไมแ่ตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   2) ความคงทนในการจ าของกลุม่ตวัอย่างท่ีเรียนกบั
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีมีตวัชีน้ าแบบอกัษรสามมิตกิบัตวัชีน้ าแบบอกัษรบนพืน้สี ไม่
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั .05 

อภิเษก บวัชมุ (2552: บทคดัยอ่) ได้ท าการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความคงทน         
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ท่ีมี         
การน าเสนอแบบวีดทิศัน์และอธิบายโดยตวัอกัษร ผลการวิจยัพบวา่ 1)นกัเรียนท่ีเรียนโดยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยการเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งกลุม่ท่ีเรียนโดยการน าเสนอแบบวิดิ
ทศัน์ และอธิบายโดยตวัอกัษรแตกตา่งกนัโดยการน าเสนอแบบวีดิทศัน์สงูกวา่อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิต ิท่ีระดบั .01  2) นกัเรียนท่ีเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยการเรียนมีความคงทนใน
การเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยการเรียนระหวา่งกลุม่ท่ีใช้
วิธีการน าเสนอแบบวีดทิศัน์มีความคงทนในการจ าสงูกว่าวิธีการเรียนแบบอธิบายโดยตวัอกัษร
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั.01  

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า การน าคอมพิวเตอร์เข้ามาชว่ย               
ในการเรียนการสอนในลกัษณะของคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนนัน้ จะชว่ยสง่เสริมการเรียนแบบ
รายบคุคล และรายกลุม่แตกตา่งกนั  ซึง่มีลกัษณะเป็นส่ือส าเร็จรูป อนัเป็นส่ือประกอบขึน้                
ด้วยกระบวนการ การเรียนการสอน ท่ีจะเอือ้ตอ่ผู้ เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และยงัพบวา่
ภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยาย ตวัอกัษร การปฏิสมัพนัธ์ ตลอดจนรูปแบบ                   
การน าเสนอ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องในการเรียนรู้ท่ีน ามาใช้ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประโยชน์ 
และคณุคา่ตอ่การเรียน การสอน ทัง้ชว่ยกระตุ้นความสนใจดงึดดูผู้ เรียน ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดเจตคติ 
ท่ีดีตอ่การเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ นอกจากนี ้การเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การเรียนรู้และความคงทนในการจ าก็เป็นอีกปัจจยัหนึง่ ท่ีส าคญัมากทัง้นีเ้พราะไมว่า่จะเป็นการ
เรียนรู้สิ่งใดจ าเป็นต้องมีความคงทนในการจ าหลงเหลืออยู ่เพราะถ้าไมมี่อะไรหลงเหลือจากการ
เรียนรู้ท่ีผา่นมาก็เทา่กบัมิได้ เรียนรู้อะไรเลย โดยจะชว่ยให้ทราบวา่ ส่ือนัน้มีประสิทธิภาพหรือไม่
เพียงใด 


