คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
คอมพิวเตอร์กบั การศึกษา
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบนั ทำให้คอมพิวเตอร์ได้เข้ามา
มีสว่ นเกีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ ของทุกคนอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ประกอบกับการพัฒนาศักยภาพ
ของระบบข้อมูลข่าวสารทีเ่ ปลีย่ นแปลงเข้าสูย่ คุ สารสนเทศ ทำให้แนวคิดในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในทางการศึกษาเป็นทีย่ อมรับกันทัว่ ไปในหลายๆ ประเทศ สำหรับประเทศไทย
รัฐบาลได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในหลักเกณฑ์การดำเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์มา
ใช้เพือ่ การเรียนการสอนในหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาของรัฐ (ถนอมพร ตันพิพฒ
ั น์
2539, 1) ซึ่งจะเห็นได้จากการที่สถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ได้เปิดสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ตลอดจนนำเอาไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาต่างๆ
และเป็นทีย่ อมรับกันว่าไมโครคอมพิวเตอร์มขี ดี ความสามารถสูงกว่าสือ่ การเรียนการสอน
ประเภทอืน่ ๆ ทีเ่ คยมีมาแล้ว เพราะสามารถตอบสนองเป้าประสงค์ของการเรียนการสอน
ทีม่ รี ปู แบบซับซ้อนและรูปแบบการเรียนรูร้ ายบุคคล ซึง่ จะนำไปสูก่ ารพัฒนาความสามารถ
และสติปญ
ั ญาของนักเรียนได้อย่างเต็มตามสมรรถนะของแต่ละคน (นงนุช วรรธนวหะ
2535, 62)
สำหรับรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษานัน้ มีผแู้ บ่งลักษณะของการใช้งาน
อะแลสซี่ และ ทรอลลิป (Alessi and Trollip 1991); ศรีศกั ดิ์ จามรมาน (2535); ศิรพิ ร
สาเกทอง ( 2536, 34) ดังนี้
1. การใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ การบริหาร (Computer Applications into Administration)
การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารในโรงเรียนแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
1.1 งานบริหารการเรียนการสอน เช่น งานทะเบียน การจัดตารางสอน ตารางสอบ
การพัฒนาการเรียนการสอน การสร้าง-วิเคราะห์ขอ้ สอบ การวัด-ประเมินผลการเรียน เป็นต้น
1.2 การบริหารงานทัว่ ไป ได้แก่ การบริหารงานบุคคล งานด้านอาคาร-สถานที่
ครุภณ
ั ฑ์ งานการเงิน งานแนะแนว งานอนามัย งานโภชนาการ งานโสตทัศนศึกษา เป็นต้น
2. การสอนเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ( Teaching about The Computer)
การสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับคุณลักษณะ
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ของคอมพิ ว เตอร์ ใ นด้ า นของ Hardware เช่ น คอมพิ ว เตอร์ ท ำงานได้ อ ย่ า งไร
และอีกประการหนึ่งคือการสอนเกี่ยวกับ Software เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพือ่ การใช้งานประเภทต่างๆ เช่น โปรแกรมภาษา Basic, ภาษา Pascal, ภาษา
C, Dbase, Lotusเป็นต้น รวมทั้งการใช้งานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปด้วย
เช่น ชุดโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ, โปรแกรม Aldus PageMaker, โปรแกรม
PhotoShop
3. คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (Computer-Assisted Instruction : CAI)
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เป็นการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสือ่ การสอน โดยการ
เขียนหรือจัดสร้างขึน้ ตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน มีลกั ษณะคล้ายกับบทเรียนโปรแกรม
โดยทีน่ กั เรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ตามอัตราความสามารถของตนเอง ซึง่ บทเรียนทีเ่ ขียนขึน้ จาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์นน้ั เรียกว่า "บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน"
สำหรับการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษานัน้ มีเหตุผลหลายประการ ซึง่ นงนุช
วรรธนวหะ (2536, 15-16) ได้สรุปไว้ดงั นี้
1. เหตุผลทางสังคม เพื่อเป็นการเตรียมเยาวชนให้พร้อมที่จะเผชิญกับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในอนาคต
2. เหตุผลด้านการประกอบอาชีพ เป็นการเตรียมพื้นความรู้สำหรับเยาวชนให้
สามารถประกอบอาชีพได้ในสังคมเทคโนโลยี
3. เหตุผลด้านวิธีสอน คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สื่อการสอนที่สามารถช่วยปรับ
ปรุงกระบวนการสอนเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
4. เหตุผลด้านเครือ่ งเร่ง คอมพิวเตอร์อาจเป็นเครือ่ งช่วยเร่งในการแก้ปญ
ั หาในกระบวน
การบริหารและการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงการศึกษาไปในทิศทางทีต่ อ้ งการ
5. เหตุผลในด้านเทคโนโลยีขา่ วสาร เนือ่ งจากคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ทส่ี ำคัญใน
ระบบการสือ่ สารปัจจุบนั เพราะสามารถรับและส่งข้อมูลไปยังทุกแห่งหนได้อย่างรวดเร็ว
6. เหตุผลในด้านการประหยัด คอมพิวเตอร์ชว่ ยลดเวลาการทำงาน ลดค่าใช้จา่ ยใน
การศึกษา ลดจำนวนครูผสู้ อน
7. เหตุผลในด้านโอกาส คอมพิวเตอร์มสี ว่ นช่วยให้นกั เรียนสนใจการเรียนมากขึน้
และช่วยให้นักเรียนที่พิการทางร่างกายสามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับคนปกติ
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คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (Computer-Assisted Instruction : CAI)
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน หรือ CAI นัน้ นักวิชาการและนักการศึกษาทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศได้ให้ความหมายและแบ่งประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ไว้หลากหลาย ซึง่ สามารถสรุปเกีย่ วกับความหมายและประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนได้ดงั นี้ เกอร์ลาซ และ อีไล (Gerlach and Ely 1980, 395-396) ; ไฮนิช และ คณะ
(Heinich and others 1990, 366); ร็อธสตีน (Rothstein 1990,312-331); อะแลซซี่ และ
ทรอลลิป (Alessi and Trollip 1991); เคมป์ และ สเมลลี (Kemp and Smellie 1994, 277);
สุรางค์ โค้วตระกูล (2533); ฉลอง ทับศรี (2535, 1); นงนุช วรรธนวหะ (2535); ช่วงโชติ
พันธุเวช (2535, 64-73); ศรีศกั ดิ์ จามรมาน (2535); สุกรี รอดโพธิท์ อง (2535, 40); กิดานันท์
มลิทอง (2536); ชลิยา ลิมปิยากร (2536, 182); วิชดุ า รัตนเพียร (2536, 57), ถนอมพร
ตันติพฒ
ั น์ (2539) และพัลลภ พิรยิ ะสุรวงศ์ (2539, 43-57)
1. Computer-Assisted Instruction หรือ Computer-Aided Instruction : CAI
2. Computer-Assisted Learning : CAL
3. Computer-Based Education : CBE
4. Computer-Based Instruction : CBI
5. Computer-Based Training : CBT
6. Computer-Managed Instruction : CMI
7. Instructional Applications of Computer : IAC
ส่วนคำทีน่ ยิ มใช้กนั มากทีส่ ดุ คือ Computer-Assisted Instruction (CAI) หมายถึง
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครือ่ งช่วยนำเสนอเนือ้ หาบทเรียนและกิจกรรม
แทนผู้สอน โดยที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีความสามารถใน
การตอบสนองต่อข้อมูลทีน่ กั เรียนป้อนกลับเข้าไปได้ทนั ที ซึง่ เป็นการช่วยเสริมแรงแก่นกั เรียน
เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพการสอนและการรับรูข้ องนักเรียน โดยอาศัยหลักการเรียนรูจ้ าก
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เช่น ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญานิยม เป็นต้น
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ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนโดยทัว่ ไป สามารถแบ่งประเภทได้ ดังนี้
1. สอนเนือ้ หารายละเอียด (Tutorials)
โปรแกรมช่วยสอนเนือ้ หารายละเอียด หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทช่ี ว่ ยให้
นักเรียนได้ เรียนรู้เนื้อหาหรือหลักการใหม่ๆ ด้วยการเสนอเนื้อหาและคำถามคำตอบ
ระหว่างบทเรียนและนักเรียน โปรแกรมจะแสดงเนื้อหาที่จะสอนแล้วตั้งคำถามให้นักเรียนตอบ ต่อจากนัน้ โปรแกรมจะวิเคราะห์คำตอบแล้วตัดสินว่า จะแสดงเนือ้ หาต่อไป
หรือให้นกั เรียนตอบคำถามใหม่หรือจะแสดงคำอธิบายเนือ้ หาเพิม่ เติม และโปรแกรมช่วย
สอนนีย้ งั รวมถึงวิธกี ารแนะนำให้นกั เรียนตัดสินใจแก้ปญ
ั หาอย่างใดอย่างหนึง่ ด้วยการให้
แนวทางแก่นกั เรียนเพือ่ เลือกคำตอบทีถ่ กู ต้อง เช่น การสอนเนือ้ หาเรือ่ งการหามุมของสาม
เหลีย่ ม ซึง่ เคมป์ และ สเมลลี่ (Kemp and Smellie 1994, 278) ได้นำเสนอตัวอย่างดังในภาพ
ที่ 1-3

ภาพที่ 1 ตัวอย่างโปรแกรมสอนเนือ้ หารายละเอียด 1
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างโปรแกรมสอนเนือ้ หารายละเอียด 2

ภาพที่ 3. ตัวอย่างโปรแกรมสอนเนือ้ หารายละเอียด 3
2. การฝึกทักษะ (Drill and Practice)
หลังจากทีน่ กั เรียนได้เรียนเนือ้ หารายละเอียดแล้ว สิง่ จำเป็นคือการมีโอกาสได้
ฝึกทักษะหรือฝึกปฏิบัติซ้ำๆ เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้เรียนแล้วไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
รวดเร็วหรือที่เรียกกันว่า ใช้ได้โดยอัตโนมัติ การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการฝึกทักษะ
ได้เป็นทีน่ ยิ มกันมาก เนือ่ งจากมีความชัดเจนในการนำมาใช้เฉพาะวัตถุประสงค์ นอกจาก
นีโ้ ปรแกรมการฝึกทักษะยังสร้างได้งา่ ยกว่าโปรแกรมการสอนเนือ้ หารายละเอียดทีไ่ ด้กล่าว
แล้วในหัวข้อก่อน โปรแกรมการฝึกทักษะอาจเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะเฉพาะ
อย่าง เช่น ทักษะการบวกเลข ทักษะด้านคำศัพท์ ทักษะการอ่านแผนที่ เป็นต้น
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โปรแกรมประเภทนี้นิยมใช้กันมากในวิชาคณิตศาสตร์ การเรียนภาษา หรือภาษา
ต่างประเทศการฝึกทักษะเหล่านีม้ กั จะใช้คำถามเป็นจำนวนมาก ซึง่ บางครัง้ เรียกว่าคลังข้อ
คำถาม (Item Pool) นอกจากนี้ข้อคำถามที่ดีควรได้ผ่านการวิเคราะห์ค่าสถิติ เช่น
ระดับความยาก-ง่าย อำนาจจำแนก เป็นต้น โปรแกรมการฝึกทักษะทีด่ คี วรมีการประเมิน
ข้อบกพร่องของนักเรียนว่าจำเป็นต้องฝึกหัดทีร่ ะดับความรูร้ ะดับใด และบอกสาเหตุของ
ความบกพร่องในการตอบผิด เช่น การฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องของรูปทรง ซึ่ง เคมป์ และ
สเมลลี่ (Kemp and Smellie 1994, 278) ได้นำเสนอตัวอย่างดังในภาพที่ 4-6

ภาพที่ 4 ตัวอย่างโปรแกรมการฝึกทักษะ 1

ภาพที่ 5 ตัวอย่างโปรแกรมการฝึกทักษะ 2
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างโปรแกรมการฝึกทักษะ 3
3. การจำลองสถานการณ์ (Simulations)
โปรแกรมการจำลองสถานการณ์ในการเรียนการสอน เป็นวิธกี ารเลียนแบบหรือ
สร้างสถานการณ์เพือ่ ทดแทนสภาพจริงในชีวติ ประจำวัน สำหรับการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนเพือ่
สร้างแรงจูงใจให้นกั เรียน เนือ่ งจากในบางครัง้ การฝึกและทดลองจริงอาจมีราคาแพง หรือ
มีความเสีย่ งอันตรายสูง เช่น การจำลองสถานการณ์การบิน การจำลองการเกิดปฏิกริ ยิ าของ
นิวเคลียร์ หรือการจำลองการทำงานของแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ซึง่ การจำลองสถานการณ์
ทำให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมด้วย เช่น การควบคุมเหตุการณ์ การตัดสินใจ การโต้ตอบกับสิง่
ทีเ่ กิดขึน้ ในสถานการณ์จำลองได้ โดยทีใ่ นชีวติ จริงนักเรียนไม่อาจสามารถแสดงปฏิกริ ยิ า
เหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตามในสถานการณ์จำลองย่อมลดความยุ่งยากซับซ้อนให้น้อยกว่า
เหตุการณ์จริงเช่น ลดรายละเอียด ลดโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็นต้น และในสถานการณ์จำลอง
นีน้ กั เรียนต้องแก้ใขปัญหาโดยการเรียนรูข้ น้ั ตอนกระบวนการด้วยตนเอง จนเกิดความเข้าใจ
ในคุณลักษณะต่างๆ ในทีส่ ดุ รวมทัง้ การเรียนรูว้ ธิ กี ารควบคุมเหตุการณ์ เหล่านัน้ หรือเรียน
รูว้ ่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน จุดมุ่งหมายของการใช้โปรแกรม
สถานการณ์จำลอง เพื่อช่วยให้นักเรียนได้สร้างรูปแบบการทดสอบเหตุการณ์ต่างๆ
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เช่น การจำลองสถานการณ์เกีย่ วกับการต่อวงจรไฟฟ้า
ซึง่ เคมป์ และ สเมลลี่ (Kemp and Smellie 1994, 278) ได้นำเสนอตัวอย่างดังในภาพที่ 7-9
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างโปรแกรมการจำลองสถานการณ์ 1

ภาพที่ 8 ตัวอย่างโปรแกรมการจำลองสถานการณ์ 2

ภาพที่ 9 ตัวอย่างโปรแกรมการจำลองสถานการณ์ 3
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4. เกมการสอน (Instructional games)
การใช้โปรแกรมเกมเพือ่ การสอนกำลังเป็นทีน่ ยิ มใช้กนั มาก เนือ่ งจากเป็นสิง่ ที่
ท้าทายความมานะพยายามและสามารถกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้ได้โดย
ง่าย นอกจากนีก้ ารใช้เกมยังช่วยเพิม่ บรรยากาศในการเรียนรูใ้ ห้ดขี น้ึ เนือ่ งจากมีภาพ แสง
สี เสียง และกราฟิคที่มีการเคลื่อนไหวได้ จึงทำให้นักเรียนตื่นตัวอยู่เสมอ รูปแบบของ
โปรแกรมเกมเพือ่ การสอนคล้ายคลึงกับโปรแกรมบทเรียนสถานการณ์จำลองแต่แตกต่างกัน
โดยการเพิม่ บทบาทของนักเรียนเข้าไปในการใช้โปรแกรมเกมการสอนด้วย เช่น เกมการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ซง่ึ เคมป์ และ สเมลลี่ (Kemp and Smellie 1994, 278) ได้นำเสนอตัว
อย่างดังในภาพที่ 10-12

ภาพที่ 10 ตัวอย่างโปรแกรมเกมการสอน 1

ภาพที่ 11 ตัวอย่างโปรแกรมเกมการสอน 2
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างโปรแกรมเกมการสอน 3
5. การสาธิต (Demonstration)
โปรแกรมการสาธิต มีจุดประสงค์เพื่อสาธิตประกอบการสอน หรือบรรยาย
เนือ้ หาหัวข้อใดหัวข้อหนึง่ เพือ่ ช่วยผูเ้ รียนให้เข้าใจสิง่ ทีเ่ รียนได้ดยี ง่ิ ขึน้ เช่น การเขียนกราฟ
แสดงรายละเอียด การสาธิตการเกิดสุรยิ ปุ ราคา หรือสาธิตการโคจรของดวงดาว เป็นต้น
6. การแก้ปญ
ั หา (Problem - Solving)
เป็นบทเรียนสำหรับใช้เรียนรู้และการคิดแก้ปัญหา การตัดสินใจ โดยมีการ
กำหนดเกณฑ์ให้ แล้วให้นักเรียนพิจารณาตามโปรแกรมนั้น โปรแกรมเพื่อให้การแก้
ปัญหาแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ โปรแกรมทีใ่ ห้นกั เรียนเขียนเอง และโปรแกรมทีม่ ผี เู้ ขียน
ไว้แล้ว เพือ่ ช่วยนักเรียนในการแก้ปญ
ั หาโดยทีค่ อมพิวเตอร์จะช่วยในการคิดคำนวณและ
หาคำตอบที่ถูกต้องให้ ในกรณีนี้คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องช่วยเพื่อให้นักเรียนบรรลุถึง
ทักษะของการแก้ไขปัญหา โดยการคำนวณข้อมูลและจัดการสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนให้
แต่ถ้าเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมที่มีผู้เขียนไว้แล้วคอมพิวเตอร์จะทำการคำนวณ
ในขณะที่นักเรียนเป็นผู้จัดการกับปัญหาเหล่านั้นเอง โปรแกรมลักษณะนี้นักเรียนจะให้
ความสนใจและตัง้ ใจมาก ถ้าได้รบั แรงจูงใจและสิง่ เร้าในการเรียน ทำให้นกั เรียนรูส้ กึ สนุก
และเกิดความท้าทายและมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาต่อไป เช่น โปรแกรมการพัฒนา
บุคลิกภาพซึง่ เคมป์ และ สเมลลี่ (Kemp and Smellie 1994, 278) ได้นำเสนอตัวอย่างดังใน
ภาพที่ 13-15
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างโปรแกรมการแก้ปญ
ั หา 1

ภาพที่ 14 ตัวอย่างโปรแกรมการแก้ปญ
ั หา 2

ภาพที่ 15 ตัวอย่างโปรแกรมการแก้ปญ
ั หา 3
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7. การทดสอบ (Tests)
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทดสอบ มีบทบาทในการเป็นเครื่องมือ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนทัง้ ก่อนเริม่ เรียน ระหว่างเรียนและหลังการเรียน อีกทัง้
ยังช่วยให้ผสู้ อนมีความรูส้ กึ เป็นอิสระจากการกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วกับการทดสอบอีกด้วย
เนือ่ งจากคอมพิวเตอร์ชว่ ยเปลีย่ นแปลงการทดสอบแบบเดิมๆ ให้สามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั
นักเรียนได้โดยอาจจะให้ผลย้อนกลับโดยทันที หรือประเมินผลหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จ
8. ระบบผูเ้ ชีย่ วชาญ (Expert System)
ระบบผูเ้ ชีย่ วชาญ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม่ี คี วามสามารถในการแก้ปญ
ั หา
เฉพาะเรื่องโดยใช้หลักปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) และวิธีการ
ฐานความรู้ (Knowledge Base) มาใช้เพื่อจัดเตรียม เก็บข้อมูลและข้อเท็จจริง (Facts)
โดยใช้ความรู้และกระบวนการอนุมานในการแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากในระดับที่ต้องใช้
ประสบการณ์ ความรู้ ความเชีย่ วชาญของมนุษย์ กล่าวคือเป็นระบบทีจ่ ำลองความสามารถ
ของมนุษย์ ทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเป็นพิเศษ ลักษณะทีส่ ำคัญของระบบผูเ้ ชีย่ วชาญคือ
มีความสามารถในการดึงเอาความรูท้ ม่ี อี ยูม่ าแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจาก
นีอ้ าจจะสร้างโมเดลของการเรียนรู้ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนสามารถ
ทราบถึงความก้าวหน้าและข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของตัวเอง
ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
1. สามารถตอบสนองการเรียนรูส้ ว่ นบุคคลได้ ซึง่ ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูต้ ามระดับ
ความสามารถและอัตราความเร็วตามที่ต้องการ
2. สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนโดยการใช้สี เสียงและภาพ รวมทัง้ การออกแบบ
โปรแกรมทีน่ า่ สนใจ
3. สามารถคิดคำนวณได้รวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้ผเู้ รียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ช่วยสอนความคิดรวบยอด (Concept) และทำให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้เป็นอย่าง
ดี
5. สามารถเรียนได้อย่างไม่จำกัดเวลา และทบทวนได้ตามที่ต้องการ
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6. สามารถจัดแผนการสอนได้ดี ด้วยการทีผ่ สู้ อนสร้างโปรแกรมทีม่ ขี น้ั ตอนและ
ระบบทีด่ ี เช่น มีจดุ มุง่ หมาย สอนเนือ้ หา ทดสอบและให้ผลย้อนกลับ และยังสามารถเก็บ
ข้อมูลผูเ้ รียน วิเคราะห์และเสนอผลการประเมินได้
สำหรับงานวิจยั เกีย่ วกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนนัน้ นักวิชาการและนักการ
ศึกษาได้ศกึ ษาวิจยั ไว้หลายลักษณะ เช่น การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิจ์ ากการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนและการเรียนด้วยวิธปี กติ การหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เป็นต้น ซึง่ การวิจยั เกีย่ วกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนมีดงั นี้
เมอร์รทิ (Merritt 1983, 34-A)ได้ศกึ ษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยการใช้และไม่ใช้
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนในโรงเรียนระดับกลาง ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียน
เกรด 6 และเกรด 7 จำนวน 144 คน โดยกำหนดให้นกั เรียนกลุม่ ทีเ่ รียนด้วยคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มที่เรียนจากการสอนแบบปกติเป็นกลุ่มควบคุม
เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การวัดความคิดรวบยอด ความวิตกกังวล ทัศนคติตอ่ ครูและ
โรงเรียน ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนของกลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุมในด้านการ
อ่านและการคำนวณ
โคลิช (Kolich 1986, 138-A) ได้ทำการทดลองเกีย่ วกับผลจากการฝึกฝนด้านศัพท์
โดยใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ทีม่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิด์ า้ นศัพท์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยม
ศึกษาเกรด 11 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า กลุ่มทดลองซึ่งได้รับการสอนโดย
คอมพิวเตอร์มีผลสัมฤทธิ์ในคะแนนศัพท์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ
วลี ศรีปฐมสวัสดิ์ (2532) ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคำศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึ
person?กษาปีท่ี 6 ทีเ่ รียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
ทีม่ ภี าพสีและภาพสีเอกรงค์ประกอบ พบว่า (1) นักเรียนทีม่ รี ะดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ภาษาอังกฤษต่างกัน เมือ่ เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนทีม่ ภี าพสีและภาพเอกรงค์
ประกอบ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไม่แตกต่างกัน (2) นักเรียนทีเ่ รียน
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนทีม่ ภี าพสีและภาพเอกรงค์ประกอบ ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนจะแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ่ี .05 คือ นักเรียนทีเ่ รียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีภาพสีเอกรงค์ประกอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่
เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนทีม่ ภี าพสีประกอบ (3) นักเรียนทีร่ ะดับผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่างกัน เมือ่ เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดวงใจ ศรีธวัชชัย (2535) ได้ทำการวิจยั เกีย่ วกับการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเรือ่ ง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พบว่า คะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทีร่ ะดับ
0.01
บุญชู ใจซือ่ กุล (2537) ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนพยาบาลทีเ่ รียน
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน โดยมีกลยุทธ์ในการออกแบบโปรแกรม การควบคุมความ
ก้าวหน้าในการเรียนและสิ่งช่วยจัดมโนทัศน์ พบว่า นักเรียนพยาบาลที่เรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ควบคุมความก้าวหน้าในการเรียนโดยผูเ้ รียนจัดสิง่ ช่วยมโนทัศน์กอ่ น
การเรียน ระหว่างการเรียนและหลังการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียน
พยาบาลที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควบคุมความก้าวหน้าในการเรียนโดย
โปรแกรม จัดสิ่งช่วยมโนทัศน์ก่อนการเรียน ระหว่างการเรียนและหลังการเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนพยาบาล ก่อนการเรียน
และหลังการเรียน มีความสนใจปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และมีการควบคุมตนเองได้ดี มีเจตคติ
ที่ดีต่อคอมพิวเตอร์
จันทนา บุณยาภรณ์ (2539) ได้ศกึ ษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนซ่อมเสริม
วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยั พบว่า (1) บทเรียนคอม
พิวเตอร์ชว่ ยสอนซ่อมเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ได้พฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพอยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี ำหนด
ไว้คอื 80/80 (2) ผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนจากการทดสอบหลังการเรียนซ่อมเสริมด้วยบท
เรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนสูงกว่าผลสัมฤทธิก์ อ่ นการเรียน อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากเอกสารและงานวิจยั แสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนนอกจากจะ
ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นแล้ว ยังช่วยสร้างเจตคติที่ดีของผู้เรียนต่อ
คอมพิวเตอร์อีกด้วย
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