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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

  ในการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง  ระบบคอมพิวเตอร  วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ง 31101 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังนี้คือ 

  2.1  เอกสารที่เกี่ยวกับหลักสูตร 
    2.1.1  หลักสูตรแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพี ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
    2.1.2  หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    2.1.3  ความสําคัญ ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะ 
    2.1.4  วิสัยทัศน  และคุณภาพผูเรียน 
     2.1.5  สาระมาตรฐานการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     2.1.6  ความรูเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร 

  2.2  เอกสารที่เกี่ยวกับคอมพวิเตอรชวยสอน 
     2.2.1  ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 
    2.2.2  คุณสมบัติของโปรแกรมที่ใชสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
    2.2.3  ขอดีและขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
    2.2.4  การออกแบบและการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
    2.2.5  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  2.2.6  แนวคิดและการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ในการเรยีนรูรายบุคคล 
   2.2.7  แนวคดิและการจดัการเรียนการสอนแบบปกต ิ

  2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควา 
    2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
    2.3.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 2.4  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตร 
 
  2.1.1  หลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชัน้มัธยมศึกษา 
ปท่ี 1 
   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียน                      
มีความรู  ความเขาใจ  มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต  และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง     
สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต  การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใชประโยชนในการทํางาน
อยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   
รักการทํางาน  และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง  และ
มีความสุข   
   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  
เพื่อใหมีความรูความสามารถ  มีทักษะในการทํางาน  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีสาระสําคัญ  ดังนี้   
  1)  การดํารงชีวิตและครอบครัว  เปนสาระเกี่ยวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน  
ชวยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง  ไมทําลายสิ่งแวดลอม  
เนนการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน  เพื่อใหคนพบความสามารถ  
ความถนัด  และความสนใจของตนเอง 
   2)  การออกแบบและเทคโนโลยี  เปนสาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ
ของมนุษยอยางสรางสรรค  โดยนําความรูมาใชกับกระบวนการเทคโนโลยี  สรางสิ่งของ  เครื่องใช  
วิธีการ  หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต 
   3)  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เปนสาระเกี่ยวกับกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การติดตอส่ือสาร  การคนหาขอมูล  การใชขอมูลและสารสนเทศ  การแกปญหา
หรือการสรางงาน  คุณคาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    4)  การอาชีพ  เปนสาระที่เกี่ยวของกับทักษะที่จําเปนตออาชีพ  เห็นความสําคัญของ
คุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีตออาชีพ  ใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม  เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต  
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
    มาตรฐาน ง  1.1  เขาใจการทํางาน  มีความคิดสรางสรรค  มีทักษะกระบวนการทํางาน  
ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแกปญหา  ทักษะการทํางานรวมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู    
มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทํางาน  มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว 
 
ตาราง 1  การดาํรงชีวิตและครอบครัว  
 

 
 
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ม. 1 1. วิเคราะหขั้นตอนการทํางานตาม

กระบวนการทาํงาน   
 2.  ใชกระบวนการกลุมในการทํางาน 
ดวยความเสียสละ 
 3.ตัดสินใจแกปญหาการทํางาน              
อยางมีเหตุผล 
 

1.  ขั้นตอนการทํางาน  เชน 
1.1 การใชอุปกรณอํานวยความสะดวก           

ในการทํางานบาน   
1.2 การจัดและตกแตงหอง 
1.3 การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลีก  คาสง   

รานสะดวกซื้อ  และหางสรรพสินคา                  
2.  การทํางานโดยใชกระบวนการกลุม  เชน 

2.1 การเตรียม  ประกอบ  จัด ตกแตง              
และบริการอาหาร 

2.2 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
2.3 การประดษิฐของใช  ของตกแตง  

จากวัสดใุนทองถ่ิน                    
3.  การแกปญหาในการทํางาน   เชน 

3.1  การจัดสวนในภาชนะ 
3.2  การซอมแซม  วัสดุ  อุปกรณ  และ

เครื่องมือ /เครื่องใช     
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สาระที่ 2  การออกแบบและเทคโนโลย ี

 มาตรฐาน ง  2.1  เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสรางสิ่งของ
เครื่องใช  หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค  เลือกใชเทคโนโลยี
ในทางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม  ส่ิงแวดลอม  และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 
 

ตาราง 2  การออกแบบและเทคโนโลยี 
 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ม. 1 1. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี  

2. สรางสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการ          
ตามกระบวนการเทคโนโลยี                      
อยางปลอดภยั ออกแบบโดยถายทอด
ความคิดเปนภาพราง 3 มิติ หรือภาพฉาย 
เพื่อนําไปสูการสรางตนแบบของสิ่งของ

เครื่องใช หรือถายทอดความคิดของ
วิธีการเปนแบบจําลองความคิดและ            
การรายงานผล เพื่อนําเสนอวิธีการ 
3. มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหา
หรือสนองความตองการในงานที่ผลิตเอง 
4. เลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค        
ตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และ 
มีการจัดการเทคโนโลยีดวยการลดการใช

ทรัพยากรหรือเลือกใชเทคโนโลยี          
ที่ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  
 

1. กระบวนการเทคโนโลยีเปนขั้นตอน 
การแกปญหาหรือสนองความตองการของมนุษย 
ประกอบดวย  กําหนดปญหาหรือความตองการ   
รวบรวมขอมลู  เลือกวิธีการ  ออกแบบและ 
ปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแกไข และประเมินผล 
2. การสรางสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการ 
ตามกระบวนการเทคโนโลย ีจะทาํใหผูเรียน 
ทํางานอยางเปนระบบ  สามารถยอนกลับมา 
แกไขได 
3. ภาพฉาย เปนภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน  
ประกอบดวยภาพดานหนา ดานขาง ดานบน  
แสดงขนาดและหนวยวัด เพื่อนําไปสรางชิ้นงาน 
4. ความคิดสรางสรรคมี 4 ลักษณะประกอบดวย 
ความคิดริเร่ิม ความคลองในการคิดความยดืหยุน 
ในการคิด                    
5. การเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
โดยการเลือกใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับชวีิต   
สังคม ส่ิงแวดลอม เชน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน  
6. การลดการใชทรัพยากรหรอืเลือกใชเทคโนโลยี 
ที่ไมมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอม เปนสวนหนึ่งของ 
เทคโนโลยีสะอาด 
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   สาระที่  3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   มาตรฐาน ง 3.1  เขาใจ   เห็นคุณคา   และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในการสืบคนขอมูลการเรียนรู  การสื่อสาร  การแกปญหา การทํางาน  และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  มีคุณธรรม  
 
ตาราง  3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
1 อธิบายหลักการทํางาน บทบาท  
    และประโยชนของคอมพิวเตอร 

1. การทํางานของคอมพิวเตอรประกอบดวย           
หนวยสําคัญ 5 หนวยไดแก หนวยรับเขา                
หนวยประมวลผลกลาง  หนวยความจําหลัก  
หนวยความจํารอง   และหนวยสงออก  
2. คอมพิวเตอรมีบทบาทในการชวยอํานวย            
ความสะดวกในการดําเนินกจิกรรมตางๆ และ
ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลและสังคม 
มากขึ้น 
3. คอมพิวเตอรมีประโยชนโดยใชเปนเครื่องมือ
ในการทํางาน  เชน  แกปญหา  สรางงาน  
สรางความบันเทิง  ติดตอส่ือสาร  คนหาขอมูล 

ม. 1 
 

 

 2. อภิปราย ลักษณะสําคัญ และ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ   

1.  ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1.1 ชวยใหการทํางานรวดเรว็ ถูกตองและ 

แมนยํา   
1.2 ชวยใหการบริการกวางขวางขึ้น  
1.3 ชวยดําเนนิการในหนวยงานตางๆ   
1.4 ชวยอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน   

2.  เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในดานตาง  ๆ 
เชน  

2.1 คุณภาพชวีิต   
2.2 สังคม 
2.3 การเรียนการสอน    
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ตาราง 3 (ตอ)  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ม. 1 

 
 3. ประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ 
 

1. ขอมูลและสารสนเทศ 
2. ประเภทของขอมูล 
3. วิธีการประมวลผลขอมูล 
4. การจัดการสารสนเทศ  มีขั้นตอนดังนี ้
    4.1 การรวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอมูล 
ไดแก  การเก็บรวบรวมขอมูล   และการ
ตรวจสอบขอมูล 

4.2  การประมวลผลขอมูล  ไดแก  การรวบรวม 
เปนแฟมขอมลู  การจัดเรียงขอมูล  การคํานวณ  
และการทํารายงาน 

 
  สาระที่  4  การอาชีพ 
  มาตรฐาน  ง  4.1 เขาใจ  มีทักษะที่จําเปน  มีประสบการณ  เห็นแนวทางในงานอาชีพ   
ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชพี  มีคุณธรรม  และมีเจตคตทิี่ดีตออาชีพ 
 
ตาราง 4  การอาชีพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ม. 1  1. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ 

 2. มีเจตคติที่ดตีอการประกอบอาชีพ 
 3. เห็นความสําคัญของการสรางอาชีพ 
 
 
 
 
 

1. แนวทางการเลือกอาชีพ 
1.1  กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ       

2. เจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ 
2.1 การสรางรายไดจากการประกอบ 

อาชีพสุจริต                     
3. ความสําคัญของการสรางอาชีพ 

3.1 การมีรายไดจากอาชีพทีส่รางขึ้น  
3.2 การเตรียมความพรอม            

(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 180) 
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   2.1.2  หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
    โครงสรางหลักสูตรของวิชาคอมพิวเตอร 

 1)  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระพื้นฐาน  (วิชาละ  2  หนวยการเรียน 
ใชเวลาเรียน  2  คาบ/สัปดาห)   

       ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ง 31101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2ง 32101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3ง 32101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 

 2)  วิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระเพิ่มเติม  (วิชาละ  2  หนวยการเรียน  
ใชเวลาเรียน  2  คาบ/สัปดาห) 

   ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ง 30201  คอมพิวเตอรสรางสรรคงานเอกสาร  
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ง 30202  เทคโนโลยีสารสนเทศ   
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ง 30203  การโปรแกรมเบื้องตน 

                                         ง 30204  การสรางงานกราฟก 
(โรงเรียนบางบอวิทยาคม, 2548, หนา 18) 

  3)  สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   การพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาใหเปนคนที่สมบูรณ  

และสมดุลทั้งดานจิตใจ  รางกาย   สติปญญา  อารมณ  และสังคม  โดยมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียน
มีความรู  ความสามารถ  ทั้งดานวิชาการ  วิชางาน  และวิชาชีวิต  เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข  พึ่งตนเองได  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค  พัฒนาสังคม  และสิ่งแวดลอม 
สาระการเรียนรูกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เปนกลุมสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะในการทํางาน  ทํางานเปน  รักการทํางาน  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได  มีความสามารถในการจัดการ   
การวางแผนออกแบบการทํางาน  สามารถนําเอาความรูเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
และประยุกตใชในการทํางาน  สราง  พัฒนางาน  ผลิตภัณฑ  ตลอดจนวิธีการใหม  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของงานและการทํางาน   

    2.1.3  ความสําคัญ  ธรรมชาติ  และลักษณะเฉพาะ 
    กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เปนสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียน ใหมีความรู  
 ความเขาใจเกี่ยวกับงานอาชีพ และเทคโนโลยี   มีทักษะการทํางาน  ทักษะการจัดการ  สามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการทํางานอยางถูกตอง เหมาะสม  คุมคาและ
มีคุณธรรม  สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม  สามารถทํางานเปนหมูคณะ  มีนิสัยรักการทํางาน  
เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตองาน  ตลอดจนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่เปนพื้นฐาน  ไดแก 
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ความขยัน ซ่ือสัตย  ประหยัด และอดทน  อันจะนําไปสูการใหผูเรียนสามารถชวยเหลือตนเองและ
พึ่งตนเองไดตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
รวมมือและแขงขันในระดับสากลในบริบทของสังคมไทย 

   2.1.4  วิสัยทัศน และคุณภาพของผูเรียน 
  1)  วิสัยทัศนของกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี   

   เปนสาระท่ีเนนกระบวนการทํางานและการจัดการอยางเปนระบบ  พัฒนา
ความคิดสรางสรรค  มีทักษะการออกแบบงานและการทํางานอยางมีกลยุทธ  โดยใชกระบวนการ
เทคโนโลยี  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนนําเทคโนโลยีมาใช  และประยุกตใชในการทํางาน
รวมทั้งการสราง  พัฒนา  ผลิตภัณฑ  หรือวิธีการใหม  เนนการใชทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม
และพลังงานอยางประหยัดและคุมคาเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว  กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี
จึงกําหนดการเรียนรูที่ยึดงานกระบวนการจัดการและการแกปญหาเปนสําคัญบนพื้นฐานของการใช

หลักการและทฤษฎีเปนหลักในการทํางานและการแกปญหา  งานที่นํามาฝกฝนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน
ของกลุมนั้น  เปนงานเพื่อการดํารงชีวิตในครอบครัว สังคม และงานเพื่อการประกอบอาชีพ  
ซึ่งงานทั้ง   2  ประเภทนี้  เมื่อผู เรียนไดรับการฝกฝนและปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรู  
ของกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยีแลว  ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงและพัฒนาใหมีคุณภาพและ
ศีลธรรม  การเรียนรูจากการทํางานและการแกปญหาของกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
จึงเปนการเรียนรูที่เกิดจากการบูรณาการ  ความรู  ทักษะ  และความดีที่หลอมรวมกันจนกอเกิด
เปนคุณลักษณะของผูเรียน  ทั้งดานคุณภาพและศีลธรรมตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด 

 2)  คุณภาพของผูเรียน 
   กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวมเพื่อใหเปนคนดี    

มีความรู  ความสามารถ  โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังนี้ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดํารงชีวิต
และครอบครัว  การอาชีพ  การออกแบบและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคโนโลยี
เพื่อการทํางานและอาชีพ  มีทักษะในการทํางาน  การประกอบอาชีพ  การจัดการ  การแสวงหาความรู
เลือกใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน  สามารถทํางานอยางมีกลยุทธ  สรางและ
พัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม  มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย  ขยัน  อดทน  รักการทํางาน  ประหยัด
อดออม  ตรงตอเวลา  เอื้อเฟอ  เสียสละ  และมีวินัยในการทํางาน  เห็นคุณคาความสําคัญของงาน
และอาชีพสุจริต  ตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศ  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  
และพลังงานเมื่อจบแตละชวงชั้น   ผูเรียนตองมีความสามารถดังตอไปนี้ 
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   (1)  ชวงชั้นที่  1  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 
        สามารถชวยเหลือตนเองเกี่ยวกับงานในกิจวัตรประจําวัน  ชวยเหลือ

งานในครอบครัว  ใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานได  สามารถคิดและ
สรางสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวันอยางงาย ๆ ทํางานตามที่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบ  
ขยัน  ซ่ือสัตย  ประหยัด  อดออม  ใชพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางประหยัด      
    (2)  ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 

 สามารถชวยเหลือตนเอง  ครอบครัวและชุมชน  ทํางานอยางมีขั้นตอน  
มีทักษะในการจัดการ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน  เลือก  ใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศไดเหมาะสมกับงาน  สามารถคิด   ออกแบบ  สราง   ดัดแปลงสิ่งของเครื่องใช
ในชีวิตประจําวันงาย ๆ ทํางานดวยความรับผิดชอบ  ขยันซื่อสัตย  ประหยัด  อดออม  อดทน  
ใชพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธี 

   (3)  ชวงชั้นที ่ 3  ช้ันมัธยมศกึษาปที่  1-3  

 มีทักษะการทํางานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ ทํางานอยางเปนระบบและ
มีกลยุทธ  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได  เห็นคุณคาของงานอาชีพสุจริต  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  
เลือก ใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเหมาะสมกับงานและอยางถูกตอง  มีคุณธรรม   
สามารถคิด  ออกแบบ  สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมในการทํางาน  ทํางานดวย
ความรับผิดชอบ  ขยัน  ซ่ือสัตย  ประหยัด  อดออม  มุงมั่น  อดทน  ใชพลังงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธี   

    (4)  ชวงชั้นที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4-6 
    มีทักษะการทํางานอาชีพสุจริต  มีทักษะการจัดการ  ทํางานอยางเปนระบบ
และมีกลยุทธ  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได  เห็นคุณคาของงานอาชีพสุจริต  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   
เลือกใช  และประยุกตเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเหมาะสม  ถูกตองและมีคุณธรรม  
สามารถคิด  ออกแบบ  สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมๆ ในการทํางาน  ทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  ขยัน  ซ่ือสัตย  ประหยัด  อดออม  มุงมั่น  อดทน  เอ้ือเฟอ  เสียสละ  
ใชพลังงาน   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง  คุมคาและถูกวิธี   

   2.1.5  สาระมาตรฐานการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
   1)  สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว 
    (1)  มาตรฐาน  ง 1.1 : เขาใจ  มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ  มีคุณธรรม  มีจิตสํานึก 
ในการใชพลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ในการทํางาน  เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว 
ที่เกี่ยวของกับงานบาน  งานเกษตร  งานชาง  งานประดิษฐ  และงานธุรกิจ 
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    (2)  มาตรฐาน  ง 1.2 : มีทักษะ  กระบวนการทํางาน  และการจัดการ  การทํางาน
เปนกลุม  การแสวงหาความรู  สามารถแกปญหาในการทํางาน  รักการทํางานและมเีจตคติที่ตองาน 

  2)  สาระที่  2  การอาชีพ 
    มาตรฐาน  ง 2.1 : เขาใจ มทีักษะ มีประสบการณในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรม
มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ และเหน็แนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 
   3)  สาระที่  3  การออกแบบและเทคโนโลย ี
    มาตรฐาน  ง 3.1 : เขาใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี  ใชความรู  
ภูมิปญญา  จินตนาการและความคิดอยางมีระบบในการออกแบบ  สรางสิ่งของเครื่องใช  วิธีการ
เชิงกลยุทธ  ตามกระบวนการเทคโนโลยี  สามารถตัดสินใจ  เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรค
ตอชีวิต  สังคม  ส่ิงแวดลอม  โลกของงานและอาชีพ  
   4)  สาระที่  4  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     มาตรฐาน ง 4.1 : เขาใจ  เห็นคุณคา  และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคนขอมูล การเรียนรู  การสื่อสาร  การแกปญหา  การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

   5)  สาระที่  5  เทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ 
    มาตรฐาน  ง 5.1 : ใชเทคโนโลยีในการทํางาน  การผลิต  การออกแบบ  การแกปญหา 
การสรางงาน  การสรางอาชีพสุจริต  อยางมีความเขาใจ  มีการวางแผนเชิงกลยุทธ  และมีความคิด 
(โรงเรียนบางบอวิทยาคม,  2548, หนา  1-5) 

   6)  คําอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาลักษณะงาน  การวางแผนการทํางานบาน  งานชาง  คอมพิวเตอร  ที่จําเปน

ในบาน  การใชและการเก็บรักษาเครื่องอุปโภค  บริโภค  เครื่องมือเครื่องใชภายในบาน  การซอมและ
ผลิตเพื่อใชในชีวิตประจําวัน  การรักษาความปลอดภัยในการทํางาน  มุงพัฒนาผูเรียนโดยใชนวัตกรรม
เทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศ  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ประมวลผลขอมูลเบื้องตน  การแกปญหา
โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ
การเรียนรู  ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทํางานบาน  ฝกทักษะในการทํางานชาง  การใชและการเกบ็รกัษา
เครื่องอุปโภค  บริโภค  เครื่องมือเครื่องใชในบาน  การซอมและผลิตโดยผานกระบวนการกลุม  
การแกปญหาโดยใชกระบวนการเทคโนโลยีและสารสนเทศ  การทําโครงการโดยใชเทคโนโลยี
และสารสนเทศใชเครือขายในการคนหาขอมูล  ปฏิบัติงานดวยความขยัน  มุงมั่น  ตรงตอเวลา  
มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตยสุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่ดีงามตามวิถีไทย  เพื่อใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจ  มีทักษะในการปฏิบัติงานบาน  งานชาง  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และนําไปใชในชีวิตประจําวันได  (โรงเรียนบางบอวิทยาคม,  
2548, หนา 15) 

   2.1.6  ความรูเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร 
   ระบบ  (system)  คือกลุมขององคประกอบที่มีความสัมพันธกันและทํางานรวมกัน  

ซ่ึงระบบคอมพิวเตอรจะมีองคประกอบที่สําคัญ  3  สวน  คือ 
1)  ฮารดแวร  (hardware) 
2)  ซอฟตแวร  (software) 
3)  บุคลากร  (peopleware) 

ศรีไพร  ศักดิ์รุงพงศากุล  และคนอื่นๆ (2549, หนา 53-94)  ไดกลาวถึงคุณลักษณะฮารดแวร
ที่สําคัญดังนี้ 

1)  ฮารดแวร  (hardware) 
   คอมพิวเตอรฮารดแวร (hardware)  หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร  และอุปกรณ

รอบขางตาง ๆ ที่ใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  และอาํนวยความสะดวกในระบบคอมพิวเตอร  อุปกรณ
พื้นฐานที่สําคัญ  ไดแก  หนวยประมวลผลกลาง  จอภาพ  แปนพิมพ  ซีดีรอมไดรฟ  หนวยความจํา
แรม  ฮารดดิสก  เครื่องพิมพ  ลําโพง  ไมโครโฟน ฯลฯ  

   สวนประกอบที่สําคัญของระบบคอมพิวเตอรนั้นประกอบดวย  5  สวน  คือ 
อุปกรณรับขอมูล  (input devices)  หนวยประมวลผลกลาง  (central processing unit)  หรือ  ซีพียู 
(CPU)  หนวยความจํา  (memory)  อุปกรณแสดงผล  (output devices)  และอุปกรณเก็บขอมูลสํารอง  
(storage devices) 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพ  2  สวนประกอบของระบบคอมพิวเตอร 
(ที่มา : ศรีไพร  ศักดิ์รุงพงศากุล  และคนอื่นๆ,  2549, หนา 53) 
 
 

 
 
 
อุปกรณ

รับขอมูล 

อุปกรณ

แสดงผล 

อุปกรณเก็บ

ขอมูลสํารอง หนวยความจํา

หนวยประมวลผลกลาง 

หนวยควบคุม 

หนวยคํานวณและตรรกะ
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ภาพ 3  การทํางานของฮารดแวร 
(ที่มา : ศรีไพร  ศักดิ์รุงพงศากุล  และคนอื่นๆ,  2549, หนา 53) 
 

      สรุป  องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวนคือ 
ฮารดแวร ซอฟตแวร และบุคลากร  สวนประกอบที่สําคัญของระบบคอมพิวเตอรนั้นประกอบดวย 
5  สวน  คือ  อุปกรณรับขอมูล  หนวยประมวลผลกลาง หรือซีพียู  หนวยความจํา  อุปกรณแสดงผล  
และอุปกรณเก็บขอมูลสํารอง  

      การทํางานของคอมพิวเตอรประกอบดวยหนวยสําคัญ 7 หนวย โดยกระทรวง-
ศึกษาธิการ  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2544, หนา 14-21)  ไดแบง
กระบวนการทํางานของฮารดแวร ไวดังนี้ 

 (1)  อุปกรณรับขอมูล  
  ทําหนาที่รับขอมูลจากผูใชเขาสูหนวยความจําหลัก  ปจจุบันมีส่ือที่ใช

สําหรับรับขอมูลหลายประเภทแบงตามลักษณะการใชงานไดดังนี้ 
  ก.  อุปกรณแบบกด 

 แปนพิมพ  (keyboard)  เปนหนวยรับขอมูล ที่นิยมใชมากที่สุดในปจจุบัน  
เพราะเปนอุปกรณมาตรฐานในการปอนขอมูลสําหรับไมโครคอมพิวเตอรและเทอรมินัล  โดยทั่วไป
จะมีลักษณะคลายแปนของเครื่องพิมพดีด  แตมีจํานวนแปนพิมพมากกวา  ซึ่งแบงเปนกลุมยอย ๆ 
ดังนี้ 

 แปนพิมพอักขระ (alpanumeric  keys)  ใชพิมพตัวอักษรและตัวเลข 
 แปนควบคุม (modifier  keys)  เปนแปนที่มีหนาที่ส่ังการบางอยางโดยใช

งานรวมกันกับแปนอื่น 
                แปนฟงกชัน (function  key)  คือ แปนที่อยูแถวแนวบนสุด มีสัญลักษณ  

F1 ถึง F12 ซอฟตแวรแตละชนิดอาจกําหนดแปนเหลานี้ใหมีหนาทีเ่ฉพาะอยางแตกตางกันไป    

หนวยความจําสํารอง 

หนวยประมวลผล 

หนวยความจําหลัก 

หนวยแสดงผลลัพธ หนวยรับเขา 
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   แปนตัวเลข  (numeric keypad)  เปนแปนที่แยกออกจากแปนอักขระ
มาอยูทางดานขวามีลักษณะคลายเครื่องคิดเลข  ชวยอํานวยความสะดวกในการบันทึกตัวเลข 

   แปนควบคุม  (cursor movement key)  เปนแปนที่ใชควบคุมการเคลื่อนที่
ของเคอรเซอร  แปนพิมพมีลักษณะดังภาพ 4 

 
 

 
 
 

 

 
ภาพ 4  แปนพมิพ 
(ที่มา : พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล,  อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

 ข.  อุปกรณชี้ตําแหนง            
         ก)  เมาส (mouse) ใชสําหรับควบคุมตัวช้ีตําแหนงบนจอภาพ โดยปกติแลว 

ตัวช้ี ตําแหนงนี้จะมีลักษณะเปนลูกศร  อยางไรก็ตาม ผูใชสามารถเปลี่ยนสัญลักษณตัวช้ีตําแหนงนี้ได 
การทํางานของเมาสจะติดตอกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยผานสายเคเบิ้ล แตปจจุบันจะมีเมาสชนิดไรสาย 
(wireless)  ติดตอกับคอมพิวเตอร โดยใชแสงอินฟราเรดและคลื่นสัญญาณ  และเมาสบางชนิด
จะมีแทงชี้ควบคุม  (trackpoint)  อยูบนตัวเมาส ลักษณะทั่วไปของเมาส  ดานลางจะมีลูกกล้ิงกลม  
(ball)  ซ่ึงใชสําหรับควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่  โดยการเคลื่อนที่ของเมาสถูกแปลงไปเปนสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกสสงใหคอมพิวเตอร  และคอมพิวเตอรจะใชสัญญาณนี้ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวช้ี
ตําแหนงบนจอภาพ มีลักษณะดังภาพ 5 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5 เมาส 
(ที่มา : พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล,  อินเทอรเน็ต, 2552) 
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   ดานบนของตัวเมาสจะมีปุมกดหนึ่งปุมหรือมากกวา  แตที่นิยมใช
ในปจจุบันจะเปนแบบ  2  ปุม  และเมื่อตองการใชเมาสควบคุม  ตัวช้ีเมาสบนจอภาพก็จะสั่งงาน
โดยการกดปุมบนเมาส  เชน  การเลือกเมนูคําสั่ง  และการยายขอความ 

   เมาสเปนอุปกรณที่ใชงานงาย  ใชเวลาฝกการใชงานเมาสเพียงเล็กนอย
บางคนสามารถควบคุมเมาสเพียงใชปลายนิ้วมือ  สวนขอเสียของเมาสคือ  จะตองใชพื้นราบวาง
ในการเคลื่อนที่เมาส 

   ข)  แทรกบอลล  (trackball)  ลูกกลมควบคุมเปนอุปกรณใชชี้ตําแหนง
คลายเมาส  ตางกันที่ลูกบอลของ  trackball  จะอยูดานบน  แตลูกบอลของเมาสจะอยูดานลาง 
เมื่อจะใช  trackball  ผูใชจะหมุนลูกบอลไปในทิศทางที่ตองการ  แตถาใชเมาสผูใชจะตองเคลื่อนที่
ท้ังตัวเมาสโดยทั่วไปลูกบอลของ  trackball  จะมีขนาดใหญกวา  ลูกบอลของเมาสเพื่อความสะดวก
ในการควบคุมดวยนิ้วมือและฝามือ  trackball  ไมจําเปนตองใชพื้นราบวางในการเคลือ่นทีเ่หมอืนเมาส 
และสวนใหญ  จะถูกออกแบบใหใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา  มีลักษณะดังภาพ 6 

 
 

 
 
 

ภาพ 6 แทร็กบอล 
(ที่มา : พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล,  อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

   ค)  แผนสัมผัส  (touchpad)  บางครั้งเรียก  trachpad  เปนแผนสี่เหล่ียม
ระนาบที่ใชการเคลื่อนไหวของนิ้วมือเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวชี้ตําแหนง  แผนสัมผัส
นิยมใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา เชนเดียวกับ  trackball  และ trackpoint  มีลักษณะดังภาพ 7 

 
 
 

 
 

ภาพ 7 แผนสัมผัส 
(ที่มา : พูนศักดิ์  สักกทัตตยิกุล, อินเทอรเน็ต, 2552) 
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     จ)  จอยสติก  (joystick)  เปนอุปกรณที่ใชควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวช้ี
ตําแหนงเชนเดียวกับเมาส  แตจอยสติกจะมีปุมกดเพิ่มเติมเพื่อส่ังงานเฉพาะอยาง  ขึ้นอยูกับชนิด
ของโปรแกรมที่ใช  จอยสติกนิยมใชสําหรับเลนเกมคอมพิวเตอรและควบคุมการเคลื่อนที่ของ
หุนยนต  เปนตน  จอยสติ๊ก  มีลักษณะดังภาพ 8 
 
 
 

 
 

 
ภาพ 8 จอยสตกิ 
(ที่มา : พูนศักดิ์  สักกทัตตยิกุล,  อินเทอรเน็ต, 2552) 
 
 ค.  จอภาพระบบไวตอการสัมผัส 
    ก)  จอภาพระบบสัมผัส  (touch screen)  จอภาพแบบสัมผัส  เปนจอภาพ
ชนิดพิเศษที่ใหผูใชงานใชนิ้วสัมผัสบนจอภาพ  เพื่อปอนขอมูลเขาสูระบบแทนที่จะใชการพิมพ
ทางแปนพิมพ  หรือส่ังงาน  ดวยการคลิกเมาส  การใชงานระบบจอภาพสัมผัส ผูใชจะตองสัมผัสจอภาพ  
ที่อาจเปนขอความตัวเลข  หรือสัญลักษณตําแหนง จากนั้นโปรแกรมจะทําหนาที่แปลงเปนสัญญาณ
เขาสูระบบคอมพิวเตอร  มีลักษณะดังภาพ  9 
                
 
 
 

 
 
ภาพ 9 จอสัมผัส 
(ที่มา : พูนศักดิ์  สักกทัตตยิกุล, อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

   ข)  ปากกาแสง  (light pen) เปนอุปกรณที่ใชสัมผัสกับจอภาพ  เพื่อใช
ช้ีตําแหนงและวาดขอมูลปากกาแสงนิยมใชกับงานดานการออกแบบอุปกรณ  เชนไมโครโปรเซสเซอร 
และชิ้นสวน  ปากกาแสง  มีลักษณะดังภาพ 10 
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ภาพ 10 ปากกาแสง 
(ที่มา : พูนศักดิ์  สักกทัตตยิกุล, อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

   ค)  เครื่องอานพิกัด  (digitizing tablet)  ทํางานลักษณะเดียวกับ  digitizer 
ตางกันที่  graphics  tablet  จะมีอักขระและคําสั่งพิเศษสําเร็จรูปอยูบนแผน  tablet  นิยมใชสําหรับ
งานออกแบบสถาปตยกรรม เครื่องอานพิกัด  มีลักษณะดังภาพ 11 

 
 

 
 
 

 
ภาพ 11 เครื่องอานพิกัด 
(ที่มา : ศรีไพร  ศักดิ์รุงพงศากุล  และคนอืน่ๆ,  อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

 ง.  อุปกรณกวาดขอมูล  (scanning devices) 
    เปนอุปกรณเพื่อใชบันทึกขอความ หรือสัญลักษณพิเศษอื่น ๆ เขาสูระบบ

คอมพิวเตอร โดยมีหลักการทํางานคือ อุปกรณจะทําการแปลงขอมูลใหอยูในรูปของสัญญาณดิจิตอล
ที่สามารถนําไปประมวลผลและแสดงบนจอภาพได อุปกรณกวาดขอมูลที่ใชกันปจจุบันมีดังนี ้

    ก)  สแกนเนอร  (image scanner)  เปนอุปกรณซึ่งสามารถจับภาพหรือ 
ขอความทั้งหนา  โดยจะทําการแปลงขอความหรือภาพจากเอกสารตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลดิจิตอล  
ซ่ึงสามารถจัดเก็บและประมวลผลดวยคอมพิวเตอรได  ขอมูลดิจิตอลนี้ยังสามารถพิมพ  และแสดงผล
รวมกับเอกสารอื่นไดดวย  สแกนเนอรที่นิยมใชในปจจุบัน  เชน  สแกนเนอรแบบตั้งโตะ  สแกนเนอร
ขนาดมือถือ  สแกนเนอรที่อยูกับแปนพิมพ  สแกนเนอร  มีลักษณะดังภาพ 12 
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ภาพ 12 สแกนเนอร 
(ที่มา : พูนศักดิ์  สักกทัตตยิกุล,  อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

   ข)  เครื่องอานรหัสบารโคด (bar code reader)  บารโคด  ประกอบดวย
เสนตรงแนวตั้งและชองวางที่มีขนาดแตกตางกัน  ปกตินิยมใชพิมพ  หรือติดบนผลิตภัณฑ  หรือ
พิมพเปนฉลาก  เพื่อติดกับผลิตภัณฑ  สวนเครื่องอานรหัสบารโคดจะใชรูปแบบของแสงจากเสน
บารโคดจําแนกประเภทของสิ่งของ  ประเภทของบารโคดมีหลายประเภทที่แตกตางกัน  มีลักษณะ
ดังภาพ 13 

 

 
 

 
 

 
ภาพ 13  เครื่องอานรหัสบารโคด 
(ที่มา : ศรีไพร  ศักดิ์รุงพงศากุล  และคนอืน่ ๆ, อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

   ค)  เครื่องอานเครื่องหมายดวยแสง เปนอุปกรณที่ใชสําหรับประมวลผล
ขอมูลจากแบบสอบถาม  หรือกระดาษคําตอบคอมพิวเตอร  ซ่ึงจะตองทําเครื่องหมายลงในแบบฟอรม
ใหชัดเจน  โดยสวนมากจะใชดินสอ 2B เพื่อใหโปรแกรมคอมพิวเตอรอานขอมูลได  ลักษณะงาน
ที่นิยมใช  เชน  การอานกระดาษคําตอบปรนัย  เปนตน 

    ง)  เครื่องอานอักขระดวยแสง  เปนอุปกรณที่สามารถอานอักขระจาก
เอกสารประเภทตาง ๆ เชน  เอกสารจากลายมือ  เอกสารที่พิมพดวยคอมพิวเตอร  การทํางานของ OCR 
จะอานลักษณะรูปรางของอักขระและนําไปเปรียบเทียบกับรูปรางของอักขระที่บันทึกไวแลว

ในหนวยความจํา  จากนั้นจะแปลง อักขระนั้น ๆ ใหเปนรหัสคอมพิวเตอร มีลักษณะดังภาพ 14 
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ภาพ 14 เครื่องอานอักขระดวยแสง    
(ที่มา : ศรีไพร  ศักดิ์รุงพงศากุล  และคนอืน่ ๆ, อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

    จ)  เอ็มไอซีอาร  (MICR)  เปนอุปกรณเพื่อรับขอมูลและประมวลผล
ขอความหรือเครื่องหมายที่พิมพดวยหมึกแมเหล็ก  เชน  เช็ค  นิยมใชในงานธนาคารโดยเช็คที่ยังไมผาน
การประมวลผลจากธนาคารจะมีหมายเลขเช็ค  รหัสธนาคาร  และหมายเลขบัญชี  ปรากฏอยูดานลาง
ของตัวเช็ค  เมื่อเช็คผานการประมวลผลจากธนาคารแลว  จํานวนเงินของเช็คฉบับนั้นจะถูกพิมพ
ที่มุมลางดานขวาของตัวเช็ค ตอจากนั้นก็สามารถ จะนําเช็คไปอานหรือเรียงลําดับดวยเครื่อง MICR 

    ฉ)  กลองดิจิทัล  (digital camera)  กลองที่ใชถายรูปโดยทั่วไป  จัดเก็บภาพ
ในรูปแบบของขอมูลดิจิทัลบนแผนดิสก หรือในหนวยความจําแทนที่จะเก็บภาพไวในรูปแบบ
ของฟลม มีลักษณะดังภาพ 15 

 
 
 

 

 
 
ภาพ 15  กลองดิจิทัล 
(ที่มา : ศรีไพร  ศักดิ์รุงพงศากุล  และคนอืน่ ๆ,  อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

   ช)  อุปกรณรับขอมูลจากวิดีโอ  (video input)  ขอมูลจากวิดีโอจะสามารถ
บันทึกเขาสูระบบคอมพิวเตอร โดยใชกลองวิดีโอดิจิตอล  (digital video camera)  ซึ่งมีลักษณะ
การทํางานคลายกับกลองดิจิทัล  แตกลองวิดีโอดิจิทัลสามารถบันทึกภาพที่ตอเนื่องกันได  นอกจาก
กลองวิดีโอดิจิตอลแลว  การบันทึกขอมูลตอเนื่องหรือภาพเคลื่อนไหวยังสามารถใชการดวิดีโอ
ที่ใชตัดตอภาพ  จากขอมูลที่จัดทํา ดวยกลองวิดีโอแบบปกติเพื่อแปลงขอมูลใหอยูในรูปของดิจิตอล
ใหใชระบบคอมพิวเตอรได 
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  จ.  อุปกรณรับขอมูลมัลติมีเดีย 
    ก)  อุปกรณรับขอมูลเสียง  (sound input devices)  โดยปกติเสียงจะถูกบันทึก

เขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยใชไมโครโฟนซึ่งเชื่อมตอกับการดเสียง  (sound card)  เสียงที่เขาสู
ระบบคอมพิวเตอร  สามารถที่จะนํามาแกไข  เปล่ียนแปลงโดยใชโปรแกรมจัดการเสียง 

     ข)  อุปกรณรับขอมูลประเภทเสียงพูด  (voice input devices)  การรับขอมูล
ประเภทเสียงเขาสูระบบคอมพิวเตอร  บางครั้งจะหมายถึง  การรูจําเสียง ซึ่งอุปกรณที่ทําหนาที่
รับขอมูลประเภทเสียงนี้  สามารถที่จะใหผูใชส่ังคอมพิวเตอรโดยใชเสียงพูดของผูใชได  ผูเชี่ยวชาญ
เชื่อมั่นวาการสั่งงานคอมพิวเตอรดวยเสียงจะไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องมาจากมนุษย
สามารถพูดไดเร็วกวาการพิมพ  นอกจากนี้การพูดถือวาเปนพฤติกรรมทางธรรมชาติของมนุษย
มากกวาการพิมพ  ซ่ึงการพิมพนั้นจะตองใชเวลาในการฝกหัด 

 สรุป  หนวยรับขอมูล ทําหนาที่รับขอมูลจากผูใชเขาสูหนวยความจําหลัก 
ซ่ึงมีอุปกรณหลายประเภท แบงตามลักษณะการใชงาน  คือ  อุปกรณแบบกด  ไดแก  แปนพิมพ  เปนตน 
อุปกรณชี้ตําแหนง  ไดแก  เมาส  แทรกบอลล  แผนสัมผัส  จอยสติ๊ก  จอภาพระบบสัมผัส  เปนตน 
อุปกรณกวาดขอมูล  ไดแก  สแกนเนอร  เครื่องอานรหัสบารโคด  เปนตน  และอุปกรณรับขอมูล
มัลติมีเดีย 
    (2)  หนวยประมวลผลกลาง 

     หนวยประมวลผลกลาง หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ วา ซีพียู  (CPU)  เปนวงจร 
อิเล็กทรอนิกสที่ทํางาน  หรือประมวลผล ตามชุดของคําสั่งเครื่องจากซอฟตแวร  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2544,  หนา 66-67) ไดระบุถึงลักษณะของ
หนวยประมวลผลกลางไว   ดังนี้ 

    หนวยประมวลผลกลาง  เปนหนวยที่ทําหนาที่ควบคุมการทํางานและ
รูสถานการณทุกอยางในระบบคอมพิวเตอร  ซ่ึงมีหัวขอท่ีควรรูเกี่ยวกับหนวยประมวลผลกลางดังนี้ 
     ก.  ลักษณะของหนวยประมวลผลกลาง  หนวยประมวลผลกลางหรือ
ที่เรียกสั้น ๆ วา ซีพียู  เปนหนวยที่สําคัญเปรียบเสมือนสมองของระบบคอมพิวเตอร  มีลักษณะเปน
กลองเล็ก ๆ หรือที่เรียกวา ชิป  (chip)  ภายในประกอบไปดวยแผงวงวรรวมจํานวนมาก  โดยอุปกรณ
ที่เปนสวนประกอบภายในหนวยประมวลผลกลาง  จะเปนตัวกําหนดความเร็วในการทํางาน  ลักษณะของ
หนวยประมวลผลกลางรุนใหม ๆ จะมีขนาดเล็กในขณะที่มีประสิทธิภาพและความเร็วเพิ่มขึ้น 

   ข.  องคประกอบของหนวยประมวลผลกลางในหนวยประมวลผลกลาง
จะควบคุมการทํางานโดย ไมโครโพรเซสเซอร  ซ่ึงเปนอุปกรณที่ประกอบดวยวงจรรวมหรือไอซี
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จํานวนมาก  บางครั้งเราเรียกวาหนวยประมวลผลกลางวา ไมโครโพรเซสเซอร หรือโพรเซสเซอร 
(processor)  ประกอบดวยหนวยที่สําคัญสองหนวยดังนี้ 

    หนวยควบคุม  (control  unit)  ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพวิเตอร
ทั้งระบบ  เชน  ควบคุมการทํางานของหนวยความจําหลัก  หนวยรับขอมูล  หนวยคํานวณและตรรกะ  
หนวยแสดงผล  และที่เก็บขอมูลตาง ๆ ดังนั้นการทํางานของหนวยนี้จึงเปรียบเสมือนเปนศูนยกลาง
ระบบประสาทที่ทําหนาที่ ควบคุมการทํางานของสวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร 

     หนวยคํานวณและตรรกะ  (arithmetic  logic  unit)  หรือท่ีเรียกวาสั้น ๆ วา 
เอแอลยู  (ALU)  ทําหนาที่ประมวลผลการคํานวณทางคณิตศาสตร  ตลอดจนการเปรียบเทียบ
ทางตรรกะทั้งหมด  การทํางานของซีพียูมีรีจีสเตอร  (register)  คอยทําหนาที่เก็บและถายทอดขอมูล
หรือคําสั่งที่ถูกนําเขามาปฏิบัติการภายในซีพียู  รวมทั้งมีบัส  (bus)  เปนเสนทางในการสงผาน
สัญญาณไฟฟาของหนวยตาง ๆ ภายในระบบ  ในระบบคอมพิวเตอรรุนใหมอาจมีซีพียู  มากกวา 1 ตัว 
เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องใหทํางานไดเร็วยิ่งขึ้น 

    สรุป  หนวยประมวลผลกลาง  หรือท่ีเรียกส้ัน ๆ วา ซีพียู ทําหนาที่ควบคุม
การทํางานและรูสถานการณทุกอยางในระบบคอมพิวเตอร  องคประกอบของหนวยประมวลผลกลาง 
ในหนวยประมวลผลกลางจะควบคุมการทํางานโดย ไมโครโพรเซสเซอร  บางครั้งเราเรียกวา
หนวยประมวลผลกลางวา  ไมโครโพรเซสเซอร  หรือโพรเซสเซอร  (processor)  ประกอบดวย
หนวยที่สําคัญสอง  คือ  หนวยควบคุม  และหนวยคํานวณและตรรกะ 
   (3)  หนวยความจํา  

   หนวยความจําหลัก เปนอุปกรณที่ใชในการจดจําขอมูล  และโปรแกรมตาง ๆ 
ที่อยูระหวางการประมวลผลของคอมพิวเตอร บางครั้งอาจเรียกวาหนวยเก็บขอมูลหลัก (primary 
storge)  หนวยความจําหลักที่นิยมใชงานอยู ในปจจุบันสามารถแบงออกไดเปน  2  ประเภท คือ 

   ก.  หนวยความจําแบบอานไดเพียงอยางเดียว  (Read - Only Memory  หรือ 
ROM)  เปนหนวยความจําที่บันทึกขอสนเทศและคําสั่งเริ่มตน  (start -up)  ของระบบ  คุณสมบัติ
เดนของรอมคือ  ขอมูลและคําส่ังจะไมถูกลบหายไป  ถึงแมวาจะปดเครื่องคอมพิวเตอร  หรือไมมี
กระแสไฟฟาหลอเล้ียงแลวก็ตามขอมูลหรือคําสั่งที่จัดเก็บในหนวยความจํารอม  สวนใหญจะถูกบันทกึ
มาจากโรงงานผูผลิตเครื่องคอมพิวเตอร  และขอมูลเหลานี้จะไมสามารถลบหรือแกไขได  แตสามารถ
อานได เรียกวา  PRAM  (programmable  read-only memory)  ขอเสียของรอม  คือ  ไมสามารถแกไข
หรือเพิ่มเติมชุดคําส่ังไดในภายหลัง  รวมทั้งมีความเร็วในการทํางานชากวาหนวยความจําแบบแรม 
มีลักษณะดังภาพ 16 
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ภาพ 16  รอม 
(ที่มา : ถวัลยวงศ  ไกรโรจนานันท,  อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

   ข.  หนวยความจําแบบแกไขได (Ramdom Access Memory หรือ RAM) 
เปนอุปกรณแผงวงจรที่ทําหนาที่เก็บขอมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร  หนวยความจําแรม  บางครั้ง
เรียกวา  หนวยความจําชวยคราว  (volatile)  เนื่องจากโปรแกรมและขอมูลที่เก็บในหนวยความจําแรม
จะถูกลบหายไป  เมื่อปดเครื่องคอมพิวเตอร  ดังนั้น  ถาตองการเก็บขอมูลและโปรแกรมที่อยูในแรม
ไวใชงานในอนาคต  จะตองบันทึกขอมูลเหลานั้น ลงในหนวยความจําสํารอง  (secondary storage) 
กอนที่จะปดเครื่องคอมพิวเตอรทุกครั้ง เครื่องคอมพิวเตอรพกพาบางประเภทจะใชหนวยความจํา
ที่เรียกวา  flash ROM หรือ flash memory  ซึ่งสามารถจัดเก็บขอมูลและโปรแกรมไวได  ถึงแมวา
จะปดเครื่องคอมพิวเตอรแลวก็ตาม  RAM  เปนที่นิยมใชในปจจุบันนี้แบงเปน  2  ประเภทคอื  
static  RAM  (SRAM)  และ  dynamic  RAM (DROM)  static RAM  เปนหนวยความจําที่นิยมใช
เปนหนวยความจําแคช  (cache memory)  เพราะ  SRAM  มีความเร็วสูงกวา  DRAM รวมทั้งราคา
ก็สูงกวาดวย หนวยความจําแคช คือ หนวยความจําแรมที่ชวยเพิ่มความเร็วใหกับอุปกรณคอมพิวเตอร 
เชน  เครื่องพิมพ  dynamic RAM  หนวยความจําที่นํามาใชงานกันในปจจุบันสวนใหญจะเปน DRAM 
ซ่ึงเปนหนวยความจําที่มีความเร็วอยูระหวาง 10-100 nanoseconds ราคา DRAM จะต่ํากวา SRAM 
ซ่ึงชนิดของ DRAM เชน EDO RAM (ectended data output RAM), SDRAM (synchronous DRAM)  
มีลักษณะดังภาพ   17 
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ภาพ 17  แรม 
(ที่มา :  ถวัลยวงศ  ไกรโรจนานันท,  อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

 สรุป  หนวยความจําหลัก  เปนอุปกรณที่ใชในการจดจําขอมูล  และ
โปรแกรมตาง ๆ ที่อยูระหวางการประมวลผลของคอมพิวเตอร  บางครั้งอาจเรียกวาหนวยเก็บขอมูลหลัก 
ในปจจุบันสามารถแบงออกไดเปน  2  ประเภท  คือ  หนวยความจําแบบอานไดเพียงอยางเดียว  
read - only memory  หรือ ROM และ หนวยความจําแบบแกไขได   random access memory หรือ 
RAM 

   (4)  อุปกรณเก็บขอมูลสํารอง  
 ในปจจุบนัมีหนวยเก็บขอมูลใหเลือกใชหลายชนิด ดังที่เพ็ญศรี  ปกกะสีนัง 

(2551,  หนา 72 -80)  ไดกลาวถึงหนวยเก็บขอมูลสํารอง  ดังนี ้
 ก.  จานแมเหล็ก  (magnetic disk storage)  จานแมเหล็กเปนอุปกรณเก็บขอมูล

สํารองที่นิยมใชกันอยางแพรหลายกับเครื่องคอมพิวเตอรทุกประเภท  จานแมเหล็กประกอบดวย
แผนพลาสติกหรือโลหะท่ีเคลือบดวยสารแมเหล็ก  ขอมูลสามารถบันทึกและอานจากผิวหนาที่เคลือบ
ดวยสารแมเหล็กนี้ 

  จานแมเหล็กเปนอุปกรณจัดเก็บขอมูลท่ีมีความจุสูง  มีความเชื่อถือได 
และยังสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว  ประเภทของจานแมเหล็ก  เชน  ฟลอปปดิสก  (floppy 
disks)  และฮารดดิสก  (hard disk)  มีลักษณะดังภาพ 18 

 
 

 
 
 
ภาพ 18  จานแมเหล็ก 
(ที่มา : ศรีไพร  ศักดิ์รุงพงศากุล  และคนอืน่ ๆ,  อินเทอรเน็ต, 2552) 
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 ข.  ฟลอปปดิสก  (floppy disks)  ฟลอปปดิสก  นิยมเรียกโดยทั่วไปวา 
ดิสกเกตต  (diskettes)  หรือดิสก  (disks)  เปนอุปกรณเก็บขอมูลสํารองที่สามารถพกพาและเคลื่อนยาย
ไดสะดวก  ฟลอปปดิสก  ในรุนแรก ๆ จะมีขนาด  8  นิ้ว  และ  5.25  นิ้ว  แตปจจุบันนิยมใชขนาด 
3.5 นิ้ว  แตเดิมฟลอปปดิสกเรียกวา  ฟลอปป  (floppies)  เพราะดิสกมีลักษณะที่บางและยืดหยุน 
แตปจจุบันลักษณะของดิสกไดพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เปนดิสกที่หุมดวยแผนพลาสติกแข็ง  แตเนื้อดิสก
ภายในยังคงออนเหมือนเดิม  จึงเรียกฟลอปปเชนเดิม  มลัีกษณะดังภาพ  19 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 19  ฟลอปปดิสก  
(ที่มา : ถวัลยวงศ  ไกรโรจนานันท,  อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

 ค.  ฮารดดิสก  (hard disks)  การเขาถึงขอมูลที่จัดเก็บบนฮารดดิสก
มีความเร็วมากเมื่อเทียบกับการเขาถึงขอมูลที่อยูบนแผนฟลอปปดิสก  การทํางานของฮารดดิสก
นี้มีลักษณะเดียวกันกับการทํางานของฟลอปปดิสก  สวนประกอบสําคัญของฮารดดิสก  ประกอบดวย 
แผนโลหะแข็งเคลือบผิวหนาดวยสารอลูมินั่มหรืออาจเปนสารอื่น ๆ สําหรับการจัดเก็บขอมูลเรียกวา 
platters  และมีหัวอานที่เรียกวา  read - write head  เพื่อสัมผัสในการเขาถึงขอมูล  หัวอานมีลักษณะบาง
และขนาดเล็ก  ซ่ึงควนับุหร่ี  รอยนิ้วมือ  ฝุนละออง  หรือสามารถทําใหเกิดการสึกกรอนของหวัอาน 
และยังเปนสาเหตุใหขอมูลบางสวนถูกทําลายได  ขอดีของฮารดดิสกที่เดนกวาฟรอปปดิสกคือ 
ความสามารถในการจัดเก็บขอมูลที่สูงกวาแผนฟรอปปดิสกมากเปนพันเทา  และความสามารถ
ในการเขาถึงขอมูลที่เร็วกวา  ฮารดดิสกถูกพัฒนาอยางตอเนื่องจนมีความจุสูงมาก  ปจจุบัน
หนวยวัดความจุของการเก็บขอมูลในฮารดิสกนิยมใชกิกะไบต  (gigabyte หรือ GB)  เชน  8.4 GB  เปนตน  
มีลักษณะดังภาพ 20 
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ภาพ 20  ฮารดดิสก 
(ที่มา :  ถวัลยวงศ  ไกรโรจนานันท,  อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

 ง.  หนวยเก็บขอมูลแบบแฟลช  (flash  storage)  เปนหนวยที่เก็บขอมูล
ที่พัฒนามาจากหนวยความจําแบบแฟลช  (flash  memory) เพื่อนํามาใชเก็บขอมูลสําหรับอุปกรณ
แบบพกพา  เชน  กลองดิจิทัล  กลองวีดิโอ  พีดีเอ  ไดแก  แมมโมรีสติก  (memory  stick)  สมารตมีเดีย 
(smart  media)  คอมแฟลช  (compact  flash)  เปนตน  นอกจากที่กลาวมาแลว  ยังมีหนวยเก็บขอมูล
ประเภทแฟลชที่นํามาใชแทนดิสกและไดรฟ ที่กําลังเปนที่นิยมใชในปจจุบัน ซ่ึงมีชื่อเรียกแตกตางกันไป 
เชน  แฟลชไดรฟ  (flash  drive)  ทัมไดรฟ  (thumb drive)  แฮนดีไดรฟ  (handy  drive)  เปนตน 
สามารถพกพาไดงาย  ใชงานงาย มีความจุถึง  10  กิกะไบต  ใชเทคโนโลยีการเชื่อมตอแบบ  ยูเอสบี  
ซ่ึงมีทั้งแบบเก็บขอมูลอยางเดียว และแบบมัลติมีเดีย  คือจะเพิ่มความสามารถในการเลนเพลง
แบบเอ็มพีสาม (mp3)  หรือฟงวิทยุเอฟเอ็ม  รวมทั้งสามารถถายภาพไดดวย  มีลักษณะดังภาพ 21 

 
 
 
 
 
 
ภาพ 21  แฟลชไดรฟ  
(ที่มา : ถวัลยวงศ  ไกรโรจนานันท,  อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

 สรุป หนวยเก็บขอมูลสํารอง ไดแก  จานแมเหล็ก ฟลอปปดิสก ฮารดดิส 
และหนวยเก็บขอมูลแบบแฟลช ซ่ึงมีช่ือเรียกแตกตางกัน เชน แฟลชไดรฟ ทัมไดรฟ เปนตน  
     (5)  อุปกรณแสดงผล  
   หนวยแสดงผลทําหนาที่แสดงผลลัพธที่ไดจากการประมวลขอมูล  (data) 
ลักษณะการแสดงผลสามารถแสดงในรูปแบบของรายงานและกราฟก  ซ่ึงสามารถพิมพดวยเครื่องพมิพ
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หรือแสดงผลผานทางจอภาพ  ผลลัพธที่อยู ในรูปของสิ่งพิมพเรียกวา  hard copy  และผลลัพธ
ที่แสดงผลทางจอภาพ เรียกวา soft copy  ซ่ึง นฤชิต  แววศรีผอง  (2550,  หนา 19-21)  ไดกลาวถึง
หนวยเก็บขอมูลสํารอง  ดังนี้ 

 หนวยแสดงผลทําหนาที่แสดงผลลัพธที่ไดจากการประมวลขอมูล  (data) 
ลักษณะการแสดงผลสามารถแสดงในรูปแบบของรายงานและกราฟก  ซ่ึงสามารถพิมพดวยเครื่องพิมพ
หรือแสดงผลผานทางจอภาพ  ผลลัพธที่อยูในรูปของสิ่งพิมพเรียกวา  hard copy  และผลลัพธ
ที่แสดงผลทางจอภาพ  เรียกวา soft copy  นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลในรูปแบบอื่น ๆ อีกเชน  
ระบบเสียง  และภาพวีดิโอ  รายงาน  (reports)  รายงานเปนการนําเสนอขอสนเทศตามรูปแบบรายงาน
ขององคการ ซ่ึงการรายงานอาจอยูในรูปของเอกสารสิ่งพิมพหรือแสดงผลทางจอภาพ  ขอสนเทศ  
(information)  ที่พิมพในแบบฟอรมใบสั่งของ  (invoice)  ก็ถือวาเปนรายงานเชนเดียวกัน  อุปกรณ
แสดงผล  (output devices)  อุปกรณที่ทําหนาที่แสดงผล  สามารถจําแนกไดดังนี้ 

         ก.  จอภาพคอมพิวเตอร  (monitors)  หรือเรียกกันโดยทั่วไปวามอนิเตอร 
มีลักษณะคลายจอโทรทัศน  แตจะแตกตางจากเทอรมินัล  (terminal)  ที่เทอรนัลจะประกอบดวยจอภาพ 
และแปนพิมพ  แตเดิมมอนิเตอรและเทอรมินัลเรียกกันวาซีอารที  (CRT)  จอภาพคอมพิวเตอร
ที่นิยมใชในปจจุบันมีขนาด 14, 15, 17  นิ้ว  หรือใหญกวานั้น  มอนิเตอรถูกออกแบบมาเพื่อใชกับ
งานพิมพตั้งโตะ  งานกราฟก  และงานวิศวกรรม  เปนตน 

 เนื่องมาจากจอภาพแบบ CRT มีขนาดใหญไมสะดวกในการเคลื่อนยาย
จอภาพแบบพกพาหรือที่รูจักกันโดยทั่วไปวา  จอภาพแบบแบน  flat  panel  monitors  หรือ  LCD 
monitors  จึงถูกพัฒนาขึ้น  จอภาพชนิดนี้นิยมใชกับคอมพิวเตอรโนตบุค  และปจจุบันนิยมใชกับ 
เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะดวย 
                 ลักษณะที่สําคัญของจอภาพคอมพิวเตอรมี  2  ประการ  คือ  ความละเอียด  
และจํานวนสีในการแสดงผล  ลักษณะความละเอียดของภาพจะขึ้นอยูกับจํานวนจุด  บนจอภาพ
ที่เรียกวา  พิกเซล 
                 จอภาพคอมพิวเตอรสามารถจําแนกตามสีของการแสดงผลไดเปน 
2  ประการคือ  จอภาพสีเดยีว  และจอภาพส ี
                             จอภาพสีเดยีว  จะแสดงผลลพัธเพียงสีเดยีวบนพืน้ดํา  เชน  สีขาว  สีเขียว  
หรืออาจจะแสดงผล  สีดําบนพื้นสีขาว 
                             จอภาพสี  สามารถแสดงผลที่เปนขอความและภาพกราฟกสีตางๆ 
จอภาพสีเปนจอภาพคอมพิวเตอรที่นิยมใชกันมากที่สุด  มีลักษณะดังภาพ 22 
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ภาพ 22  จอภาพ 
(ที่มา : พูนศักดิ์  สักกทัตตยิกุล, อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

 ข.  เครื่องฉายภาพ (projectors) เปนอุปกรณแสดงผลที่แสดงผลไดทั้งบนจอภาพ
และบนฉากสะทอนภาพ  เพื่อใหขอความและภาพขนาดใหญขึ้น  สามารถมองเห็นไดชัดเจน  
ในกรณีที่มีผูฟงเปนจํานวนมากเครื่องฉายภาพ  ที่มีขนาดเล็ก  และราคาไมแพงมากนัก  เรียกวา
เครื่องฉายแอลซีดี  (LCD projectio panels)  เปนเทคโนโลยีที่ออกแบบเพื่อวางบนเครื่องฉายขามศีรษะ 
(overhead projector)  มีลักษณะดังภาพ 23 

 
 
 
 

 
ภาพ 23  เครื่องฉายภาพ 
(ที่มา : ศรีไพร  ศักดิ์รุงพงศากุล  และคณะ,  อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

สรุป  หนวยแสดงผล ทําหนาที่แสดงผลลัพธที่ไดจากการประมวลขอมูลลักษณะการ
แสดงผลสามารถแสดงในรูปแบบของรายงานและกราฟก ซ่ึงสามารถพิมพดวยเครื่องพิมพหรือ
แสดงผลผานทางจอภาพ อุปกรณที่ทําหนาที่แสดงผล ไดแก  จอภาพ  เครื่องฉายภาพ เปนตน 

   (6)  หนวยแสดงผลถาวร 
   ก.  เครื่องพิมพ (printers)  ความตองการพิมพเอกสารดวยคอมพิวเตอร

มีความตองการที่แตกตางกันออกไป  ขึ้นอยูกับลักษณะของธุรกิจและลักษณะงานที่ทํา  เปนผลให
การพัฒนาคุณภาพของเครื่องพิมพแตกตางกันออกไปดวย  โดยเฉพาะความเร็ว  ความสามารถ
ในการพิมพ และวิธีการพิมพ โดยทั่วไปแลวเครื่องพิมพสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท หลัก ๆ คือ 
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เครื่องพิมพแบบกระทบ (impact printers) และเครื่องพิมพแบบไมกระทบ  (non- impact printers)  
มีลักษณะดังภาพ 24 

 
 
 
 

 
 
ภาพ 24  เครื่องพิมพ 
(ที่มา : ศรีไพร  ศักดิ์รุงพงศากุล  และคนอืน่ ๆ,  อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

 ข.  เครื่องพลอตเตอร (plotters)  เปนอุปกรณแสดงผลที่พิมพภาพลายเสน
ที่มีความละเอียดสูง  เชนแผนที่  ผังอาคาร  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส  ภาพเหลานี้เปนภาพทีม่ขีนาดใหญ 
เครื่องพลอตเตอร  จึงถูกออกแบบใหสามารถพิมพกับกระดาษขนาดใหญไดถึง 40X80  นิว้  
เครื่องพลอตเตอร  สามารถจําแนกไดเปน  4  ประเภทดังนี้ 

    เครื่องพลอตเตอรปากกา  (pen plotter) 
     เครื่องพลอตเตอรฉีดหมึก  (ink-jet plotter) 
    เครื่องพลอตเตอรไฟฟาสถิต  (electrostatic plotter) 
   เครื่องพลอตเตอรความรอน  (thermal plotter)  

 เครื่องพลอตเตอร  มีลักษณะดังภาพ 25 
 

 
 
 
 

 
ภาพ 25  เครื่องพลอตเตอร 
(ที่มา : ศรีไพร  ศักดิ์รุงพงศากุล  และคนอืน่ ๆ,  อินเทอรเน็ต, 2552) 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 

71 

 สรุป  หนวยแสดงผล ไดแก  เครื่องพิมพ โดยท่ัวไปแลวเครื่องพิมพสามารถ
จําแนกไดเปน  2  ประเภท หลัก ๆ คือเครื่องพิมพแบบกระทบ  และเครื่องพิมพแบบไมกระทบ  และ
เครื่องพลอตเตอร  เปนอุปกรณแสดงผลที่พิมพภาพลายเสนที่มีความละเอียดสูง 

   (7)  หนวยระบบและอุปกรณเชื่อมอื่นตอ ๆ  
 หนวยระบบ  (system  unit) หมายถึงตัวถัง (case)  หรือกลองคอมพิวเตอร
ที่ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส  และสวนประกอบตาง ๆ ของฮารดแวรที่ทําใหคอมพิวเตอร
สามารถทํางานได  ไดแก  แผงวงจร (main  board)  ชิปซีพียู  แรม  รอม  ชองเสียบอุปกรณเพิ่มเติม  
(slot)  ชองเสียบอุปกรณเชื่อมตอ (port)  การดพีซีเอ็มซีไอเอ (PCMCIA)  และตัวจายกระแสไฟฟา 
(power  supply)  เปนตน 

 ก.  แผงวงจรหลัก  องคประกอบตาง ๆ ของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
จะถูกเชื่อมกับแผงวงจรไฟฟาขนาดใหญ  เรียกวาแผงวงจรหลัก  ซ่ึงประกอบดวยซีพียู  หนวยความจํา  
ซิปประมวลผลเสริม  (coprocessor)  และมีชองสําหรับตออุปกรณปอนขอมูล และแสดงผล (I/O) 
รวมทั้งมีชองขยายเพิ่มเติม  (expansion slot)  ซึ่งถูกออกมาใหสํารองไวใชกับการดเพิ่มเติม 
(expansion  card)  หรืออะแดปเตอร  (adapter)  อื่น ๆ ที่จะนํามาใชรวมกับคอมพิวเตอรได  
โดยการดเพิ่มและอะแดปเตอรจะเปนแผลวงจรที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการทํางานตาง ๆ  
  ข.  สวนเชื่อมตออุปกรณ  (peripheral  interface)  หรือที่เรียกวาพอรต (port)  
จะเปนอุปกรณที่ทีหนาที่  เชื่อมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับอุปกรณรอบนอก  (peripheral)  
การที่อุปกรณตาง ๆ จะเลือกใชมาตรฐานการเชื่อมตอแบบใดแบบหนึ่ง  ขึ้นกับความเหมาะสม
ในเรื่องของความเร็ว และราคา 
  ค.  ชองเสียบอุปกรณเพิ่มเติมบนเมนบอรดจะมีชองสําหรับเสียบอุปกรณ
เพิ่มเติม หรือเรียกวาสล็อตใชเพื่อขยายความสามารถของบอรดในระบบคอมพิวเตอร  โดยสวนมาก
จะมีชองเสียบอุปกรณเพิ่มเติมหลายประเภทอยูในเครื่องเดียวกัน  อุปกรณที่มาเสียบเรียกวา
การดเพิ่มเติม  ซ่ึงเปนวงจรที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการทํางานตาง ๆ สล็อตที่ใชในปจจุบันไดแก 
สล็อตแบบไปซา  (Industry  Standard  Architecture : ISA)  อีซา (Extended  Industry  Standard 
Architecture : EISA) และพีซีไอ (Peripheral  Component  Interconnect : PCI) 
 ง.  ชองเสียบซีพียู  (socket)  ใชสําหรับเสียบซีพียูเพื่อเชื่อมตอซีพียูเขากับ
เมนบอรดที่ใชในปจจุบัน  ไดแก socket  A  สําหรับซีพียูของบริษัท  AMD  scocket  370  สําหรับ
ซีพียูของบริษัทอินเทล  เปนตน 
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 สรุป  หนวยระบบ  หมายถึง ตัวถัง  (case)  หรือสวนประกอบตาง ๆ ของ
ฮารดแวรที่ทําใหคอมพิวเตอรสามารถทํางานได  ประกอบดวย  แผงวงจรหลัก  สวนเชื่อมตออุปกรณ 
ชองเสียบอุปกรณเพิ่มเติมบนเมนบอรด และ ชองเสียบซีพียู  เปนตน 

 2)  ซอฟตแวร (software)   
    ซอฟตแวร  (software)  หมายถึง  โปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่เขียนขึ้นมา
เพื่อส่ังใหคอมพิวเตอรทํางานอยางใดอยางหนึ่งตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว  ซ่ึงศรีไพร  ศักดิ์รุงพงศากุล  
และคนอื่น ๆ (2551, หนา 106 -111)  ไดกลาวถึงซอฟตแวร ดังนี้ 
 ซอฟตแวร  (software)  หมายถึง  โปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่เขียนขึ้นมา
เพื่อส่ังใหคอมพิวเตอรทํางานอยางใดอยางหนึ่งตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
 ซอฟตแวรสามารถแบงไดเปน  2  ประเภท  คือ  ซอฟตแวรระบบ  และซอฟตแวร
ประยุกตใชงาน 

 (1)  ซอฟตแวรระบบ  หมายถึงโปรแกรมที่ทําหนาที่ติดตอกับสวนประกอบ
ตางๆ  ของฮารดแวรคอมพิวเตอร  และอํานวยความสะดวกสําหรับทํางานพื้นฐานตางๆที่เกี่ยวของ
กับฮารดแวร  เชน  การแสดงรายชื่อแฟมที่เก็บในหนวยเก็บขอมูลสํารอง  การสํารองหรือคัดลอก
ขอมูลเปนตน  ซอฟตแวรระบบสามารถแบงได  3  ประเภท  คือ   

 ก.  ระบบปฏิบัติการ  (operating  system)  หมายถึง  ชุดของโปรแกรม
ที่เปนตัวกลางระหวางฮารดแวร  และซอฟตแวรประยุกต  มีหนาที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานของ
ฮารดแวร  และสนับสนุนคําสั่งสําหรับควบคุมการทํางานของฮารดแวรใหกับซอฟตแวรประยุกต  
ตัวอยางของซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ  ไดแก  เอ็มเอสดอส  วินโดวส 95  วินโดวสเอ็กซพี  วินโดวสมี  
วินโดวส 2000  วินโดวสเอ็นที  ยูนิกซ  ลีนุกซ  แมคอินทอชซิสเต็มเจ็ด  (macintosh system 7)  
เน็ตแวร  (netware)  โดยมีหนาที่หลัก ๆ ดังนี้ 

   จัดการสวนประกอบตาง ๆ  ของระบบคอมพิวเตอร  เชน  หนวยประมวลผล
กลาง  หนวยความจํา  ที่เก็บขอมูลสํารอง  และเครื่องพิมพจัดการงานในสวนของการติดตอกับผูใช 
ใหบริการโปรแกรมประยุกตอ่ืน ๆ เชน  รับขอมูล  และแสดงผล  เปนตน  นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการ
ยังสามารถที่จะแบงกลุมยอย ๆ ไดดังนี้ 

 ข.  ระบบปฏิบัติการบนเครื่องไมโครคอมพิว เตอร   ในปจจุบันนี้
ระบบปฏิบัติการบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่ไดรับความนิยมจะแยกตามฮารดแวรที่ใชงานได

เปน  2  ระบบ  คือ  ระบบปฏิบัติการที่ทํางานบนเครื่อง  ไอบีเอ็มพีซี  (IBM  personal  computer)  
หรือเลียนแบบไอบีเอ็มพีซี  (IBM  PC compatible)  และระบบปฏิบัติการที่ทําหนาที่บนเครื่อง 
แมคอินทอช  (macintosh)  โดยปกติแลวโปรแกรมประยุกต  จะสามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการ
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ตัวใดตัวหนึ่งเทานั้น  เชน  โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดที่ถูกออกแบบมาใหทํางานบนเครื่องไอเอ็มพีซี 
ก็จะไมสามารถนําไปใชงานบนเครื่องแมคอินทอช  เพราะเครื่องไอบีเอ็มพีซี  นิยมใชระบบปฏิบัติการ
ของไมโครซอฟตที่เรียกวา  เอ็มเอสดอส  หรืออาจใชระบบที่ใหมกวาคือ  ไมโครซอฟตวินโดวส  
ซ่ึงมีหลายรุนที่นิยใชในปจจุบันไดแก  วินโดวส  95/98/2000  หรือ  ระบบปฏิบัติการแบบเปดในตระกูล
ยูนิกซ  เชน  ยูนิกซ  หรือ  ลีนุกซ  ในขณะที่เครื่องแมคอินทอชใชระบบปฏิบัติการที่เรียกวา  
แมคอินทอชซิสเต็มเจ็ด  ซ่ึงออกแบบโดยบริษัทแอปเปล  การที่เครื่องสองชนิดใชระบบปฏิบัติการ
ตางกัน  เนื่องมาจากมีหนวยประมวลผลกลางไมเหมือนกัน   ผูที่จะผลิตซอฟตแวรคอมพิวเตอร
จะตองเลือกที่จะผลิตซอฟตแวรที่ใชระบบใดระบบหนึ่ง  หรือถาจะใหใชไดบนระบบปฏิบัติการ
สองชนิดจะตองพัฒนาซอฟตแวรขึ้นมาสองชุด  โดยมากแลวผูใชเครื่องคอมพิวเตอรจะไมสนใจวา
จะใชระบบปฏิบัติการใด แตจะเลือกซอฟตแวรประยุกตที่สามารถทํางานใหไดประโยชนสูงสุด
ตามตองการ  แลวจึงพิจารณาวาซอฟตแวรนั้นทํางานบนระบบปฏิบัติการชนิดใด  แตผูใชบางกลุม
ก็เจาะจงเลือกใชระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวส  เพราะมีซอฟตแวรประยุกตใหเลือกใชได
หลายรูปแบบ  และผูใชบางกลุมก็ตองการใชเครื่องแมคอินทอชเพราะมีระบบโตตอบผูใชที่ใชไดงาย
และสวยงาม 

    ค.  ระบบปฏิบัติการเครือขาย  (network  operating system : NOS)  
จะเปนระบบปฏิบัติการที่ถูกออกแบบมาสําหรับจัดการงาน  ดานการติดตอส่ือสารระหวางคอมพิวเตอร  
และชวยใหคอมพิวเตอรที่ตออยูกับเครือขาย สามารถใชอุปกรณตาง ๆ เชนฮารดดิสก  หรือเครื่องพิมพ
รวมกันได  ระบบปฏิบัติการเครือขายมีคุณสมบัติตาง ๆ คลายกับระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอส 
แตเพิ่มการจัดการเกี่ยวกับเครือขายและการใชอุปกรณรวมกัน  รวมทั้งมีระบบการปองกันการสูญหาย
ของขอมูลดวย  ระบบปฏิบัติการเครือขายที่ใชในปจจุบัน  ไดแก  วินโดวสเอ็นที  วินโดวสเซิรฟเวอร 
2000  (windows  server  2000)  เน็ตแวร  ยูนิกต  และลีนุกซ  เปนตน 

 ง.  ระบบปฏิบัติการแบบเปด  (open  operating  system)  ในสมัยกอนผูที่พัฒนา
ระบบปฏิบัติการ  คือบริษัทที่ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร  ดังนั้นระบบปฏิบัติการจึงถูกออกแบบ
ใหสามารถใชไดเฉพาะกับเครื่องของบริษัทเทานั้น  เรียกระบบปฏิบัติการประเภทนี้วา ระบบปฏิบัติการ
แบบปด  (proprietary  operating  system)  อยางไรก็ดี  ปจจุบันนี้แนวโนมที่จะทําใหระบบปฏิบัติการ
สามารถนําไปใชงานบนเครื่องตาง ๆ กันได (portable  operating  system)  เชน  ระบบปฏบิตักิารยนูกิซ  
เปนตน 
   จ.  ยูทิลิตีโปรแกรม  (utility  program)  หรือโปรแกรมอรรถประโยชน
เปนโปรแกรมที่ทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหกับผูใชในการติดตอกับคอมพิวเตอรโดยจะชวยลดข้ันตอน

ในการเขียนโปรแกรมที่ยุงยากและใชเวลานาน  เชน  โปรแกรมที่ทําหนาที่ในการสํารองขอมูลจาก
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ฮารดดิสกเก็บไวจานบันทึกขอมูล  การตรวจคนหาแฟมขอมูล  การจัดระเบียบขอมูลบนฮารดดิสก
ไดแก  นอรทัน  ยูทิลิทีส (norton's utilities)  พีซีทูล  (PC  tools)  เปนตน 

 ฉ. โปรมแกรมแปลภาษา  (language  translation  program)  เปนโปรแกรม
ที่ใชสําหรับแปลคําสั่งที่เขียนขึ้นดวยภาษาระดับสูง  เชน  ภาษาซี  เบสิก  โคบอล  ปาสคาล  เปนตน  
ใหเปนภาษาเครื่อง  ไดแกคอมไพเลอร  และอินเทอรพรีเตอร 

 ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ  (operating  system)  ไดแก  เอ็มเอสดอส  
วินโดวส 95  วินโดวสเอ็กซพี  วินโดวสมี  วินโดวส 2000  วินโดวสเอ็นที  ยูนกิซ  ลีนุกซ  แมค
อินทอชซิสเต็มเจ็ด  (macintosh system 7)  เน็ตแวร  (netware)  มีลักษณะดังภาพ 26 

 
 
 

 
ภาพ 26  ระบบปฏิบัติการ   
(ที่มา : ถวัลยวงศ  ไกรโรจนานันท,  อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

 (2)  ซอฟตแวรประยุกต 
 ซอฟตแวรประยุกตหมายถึง  โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใหคอมพิวเตอร
สามารถทํางานตาง ๆ ตามที่ผูใชตองการ  ไมวาจะเปนงานดานการจัดทําเอกสาร การทําบัญชี การ
จัดเก็บขอมูลขาวสาร  เปนตน  ซอฟตแวรประยุกตสามารถจําแนกได เปน 2 ประเภท 

 ก.  ซอฟตแวรสําหรับงานเฉพาะดาน   (special purpose software)  
จะเปนโปรแกรมที่มีความเหมาะสมกับงานเฉพาะดาน  เชน  โปรแกรมดานการศึกษา  โปรแกรม
ดานการบันเทิง  โปรแกรมระบบบัญชีและเงินเดือน  ระบบทะเบียนและวัดผล  ระบบบุคลากร  
ระบบสินคาคงคลัง  ระบบจัดซ้ือจัดจาง  เปนตน ซอฟตแวรสําหรับงานเฉพาะดานสวนมากจะไมมี
การจําหนายอยูทั่วไป  องคกรที่ตองการใชงานมักตองพัฒนาดวยตนเอง  หรือวาจางบริษัทซอฟตแวร
พัฒนาใหโดยเฉพาะ ถึงแมจะมีบริษัทซ่ึงพัฒนาซอฟตแวรเฉพาะดานมาวางจําหนาย  ก็มักจะมีราคาสูง   
รวมทั้งอาจมีขอเสนอในการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใหเหมาะสมกับองคกรตาง ๆ  

 ข.  ซอฟตแวรสําหรับงานทัว่ไป  (general purpose software)  เปนซอฟตแวร 
ที่ออกแบบมาสําหรับงานทั่ว ๆ ไป  สามารถนําเอามาประยุกตใชในองคกรหรืองานสวนตัวได
อยางหลากหลาย  ทําใหเปนซอฟตแวร  ประเภทที่ไดรับความนิยมสูงในปจจบุันสวนมากจะเปนซอฟตแวร
ที่ทํางานอยูในเครื่องระดับ ไมโครคอมพิวเตอร  สามารถแบงตามประเภทของงานไดดังนี ้
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ซอฟตแวรประมวลผลคํา  (word  processing)  ใชอํานวยความสะดวกสําหรับพิมพงาน  ตกแตง
เอกสาร  โปรแกรมที่นยิมใช  ไดแก  ไมโครซอฟเวิรด  ปลาดาว  เปนตน  ซอฟตแวรตารางวิเคราะห
แบบอิเล็กทรอนิกส (electronic  sprendsheet)  ใชอํานวยความสะดวกสําหรับงานคํานวณขอมูลที่
เปนตัวเลข  นาํเสนอในรูปกราฟ สถิติ โปรแกรมที่นยิมใช ไดแก โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล 
(microsoft excel)  มีลักษณะดังภาพ 27 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 27  ซอฟตแวร 
(ที่มา : ศรีไพร  ศักดิ์รุงพงศากุล  และคนอืน่ ๆ,  อินเทอรเน็ต, 2552) 
 

 ซอฟตแวรฐานขอมูล (database) ใชสําหรับเก็บขอมูลในรูปแบบของฐานขอมูล 
เพื่อใหงายตอการจัดการ  และการเรียกใชโปรแกรมที่นิยมใชไดแก  ไมโครซอฟตแอ็คเซส  (microsoft  
access)  ฟอรกโปร  (foxpro)  และ ออราเคิล  (oracle)  มีลักษณะดังภาพ 28 

 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพ 28  ซอฟตแวรฐานขอมูล 
(ที่มา : ศรีไพร  ศักดิ์รุงพงศากุล  และคนอืน่ ๆ, อินเทอรเน็ต, 2552) 
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  ซอฟตแวรดานบันเทิง  เชน  เกม  ดูหนัง  ฟงเพลง  เปนตน  ซอฟตแวร
ดานกราฟก ใชสําหรับตกแตงภาพ  เชน  โปรแกรมโฟโตชอป  คอเรลดรอพ  และแฟลซ  (flash) 
เปนตน 

 สรุป  ซอฟตแวร  หมายถึง  โปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่เขียนขึ้นมาเพื่อส่ังให
คอมพิวเตอรทํางานตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว   ซอฟตแวรสามารถแบงไดเปน  2  ประเภท  คือ  ซอฟตแวร
ระบบ  และซอฟตแวรประยุกตใชงาน ซ่ึงซอฟตแวรระบบ  ไดแก  ระบบปฎิบัติการ ยูทิลิตีโปรแกรม
หรือโปรแกรมอรรถประโยชน  และโปรแกรมแปลภาษา  เปนตน  ซอฟตแวรประยุกต ไดแก ระบบ
ทะเบียนและวัดผล โปรแกรมบันเทิง โปรแกรมดานการศึกษา  โปรแกรม microsoft office เปนตน 

   3)  บุคลากร (peopleware)  
             ในปจจุบันอาจกลาวไดวาประเทศไทยกําลังอยูในระยะการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อกาวเขาสูยุคสารสนเทศอยางเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น  เรารับเอาระบบและอุปกรณทีเ่ตม็ไปดวยเทคโนโลยี
ดานอิเล็กโทรนิกส  และคอมพิวเตอรเขามาใชกันอยางมากมาย  มีระบบสื่อสารดวยดาวเทียม 
ทําใหสามารถรับรูและเห็นภาพการรายงานขาวสดในโทรทัศน  จากเหตุการณจริงทั่วทุกมุมโลก 
มีระบบการฝากถอนเงินจากธนาคาร  ผานเครื่องเอทีเอ็มที่ตอกันเปนเครือขายกระจายไปเกือบทั่วประเทศ 
สามารถติดตอส่ือสารระยะไกลดวยโทรศัพทมือถือ  สามารถสื่อสารดวยรูปภาพและขอความ
ผานเครื่องโทรสาร  มีระบบการซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยท่ีสามารถจัดการใหแลวเสร็จอยางรวดเร็ว
ดวยระบบคอมพิวเตอร  นอกจากนี้เรายังมีการนําเอาคอมพิวเตอรเขามาชวยในงานออกแบบ
งานผลิตอุตสาหกรรม งานธุรกิจและงานการเรียนการสอน  อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรเจริญเติบโต
อยางรวดเร็วในสิบปที่ผานมา ขนาดคอมพิวเตอรเล็กลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ขีดความสามารถ

กลับเพิ่มสูงขึ้น  เรานําคอมพิวเตอรไปใชในงานตาง ๆ มากมายในสํานักงาน บริษัทหางราน 
เมื่อมีการนําคอมพิวเตอรมาใชงานกันอยางมาก  ความจําเปนที่ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู  หรือ
มีประสบการณดานคอมพิวเตอรก็มีมากตามไปดวย ทาํใหขาดแคลดบุคลากรดานคอมพิวเตอร

ซ่ึงมีไมเพียงพอกับความตองการ ดังเราจะไดพบเห็นโฆษณาที่ประกาศรับสมัครบุคลากรเขาทํางาน
ดานการประมวลผลขอมูลตามหนาหนังสือพิมพ และการรับสมัครเขาฝกอบรมดานคอมพิวเตอร

ของสถาบันตาง ๆ ขณะนี้เรายังขาดแคลนนักเขียนโปรแกรมและนักวเิคราะหระบบอกีเปนจาํนวนมาก    
หากจะมีการพิจารณาลักษณะงานของบุคลากรดานคอมพิวเตอร  อยางจริงจังทั้งระบบ สามารถ
แบงอาชีพของบุคลากรในวงการคอมพิวเตอรไดเปนสามกลุมคือ กลุมผูผลิตฮารดแวร กลุมผูผลิต
ซอฟตแวร และกลุมผูใหการสนับสนุนและบริการ 
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  บุคลากร (peopleware)  หมายถึง บุคลากรในงานคอมพิวเตอร  ซ่ึงมีความรู
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร  สามารถใชงาน  ส่ังงาน  เพื่อใหคอมพิวเตอรทํางานตามที่ตองการ  แบงได  4 ระดับ 
ดังนี้ 

 (1)  ผูจัดการระบบ  (system manager)  คือผูวางนโยบายสําหรับใชคอมพิวเตอร
ใหเปนไปตามเปาหมายของหนวยงาน 

 (2)  นักวิเคราะหระบบ  (system analyst)  คือ  ผูที่ศึกษาระบบงานเดิมหรือ
งานใหม  และทําการวิเคราะหความเหมาะสม  ความเปนไปไดในการใชคอมพิวเตอรกับระบบงาน
เพื่อใหโปรแกรมเมอรเปนผูเขียนโปรแกรมใหกับระบงาน 

 (3)  โปรแกรมเมอร  (programmer)  คือ   ผู เขียนโปรแกรมสั่งงาน
เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใหทํางานตามความตองการของผูใช  โดยเขียนตามแผนผังที่นักวิเคราะห
ระบบเขียนไว 

 (4)  ผูใช  (user)  คือ  ผูที่ใชงานคอมพิวเตอรทั่วไปซึ่งตองเรียนรูวิธีการ 
ใชเครื่องและวิธีการใชงานโปรแกรม  เพื่อใหโปรแกรมที่มีอยูสามารถทํางานไดตามที่ตองการ เนื่องจาก
เปนผูกําหนดโปรแกรมและใชงานเครื่องคอมพิวเตอร  มนุษยจึงเปนตัวแปรสําคัญ  ในอันที่ทําให
เกิดผลลัพธมีความนาเชื่อถือ  เนื่องจากคําส่ังและขอมูลที่ใชในการประมวลผลที่ไดรับจากการกําหนด
ของมนุษยทั้งสิ้น 

   สรุป  บุคลากร  หมายถึง  บุคลากรในงานคอมพิวเตอร  ซ่ึงมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  
สามารถใชงาน  ส่ังงาน  เพื่อใหคอมพิวเตอรทํางานตามที่ตองการ  แบงได  4  ระดับ  ไดแก  ผูจัดการ
ระบบ  นักวิเคราะหระบบ  โปรแกรมเมอร  และผูใช 

 

2.2  เอกสารที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

  2.2.1  ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 
  คอมพิวเตอรชวยสอน  (Computer Assisted Instruction : CAI)  มีผูใหความหมายไว

คลายกันหลายความหมาย ดังตอไปนี ้
  คอมพิวเตอรชวยสอน  หมายถึง  สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่ง 

ใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสม  อันไดแก  ขอความ  ภาพนิ่ง  กราฟก 
แผนภูมิ  กราฟ  ภาพเคลื่อนไหว  วีดีทัศน  และเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียน  หรือองคความรู
ในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยที่คอมพิวเตอรชวยสอน  จะนําเสนอ
เนื้อหาทีละหนาจอภาพ  โดยเนื้อหาความรูในคอมพิวเตอรชวยสอน  จะไดรับการถายทอดในลักษณะ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 

78 

ที่แตกตางกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยูกับธรรมชาติและโครงสรางของเนื้อหาโดยมีเปาหมายสําคัญก็คือ

การไดมาซึ่งคอมพิวเตอรชวยสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนและกระตุนผูเรียนใหเกิด

ความตองการที่จะเรียนรู  (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 2541, หนา 7) 
   คอมพิวเตอรชวยสอน  หมายถึง  การประยุกตนําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน 

โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้น เพื่อนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบตาง ๆ กัน  เชน  การเสนอแบบติวเตอร 
(tutorial) แบบจําลองสถานการณ (simulations) หรือ แบบการแกไขปญหา (problem solving)  เปนตน 
การเสนอเนื้อหาดังกลาวเปนการเสนอโดยตรงไปยังผูเรียนผานทางจอภาพหรือแปนพิมพ  
โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมวัสดุทางการสอนคือโปรแกรม  หรือ  courseware  ซึ่งปกติ
จะถูกจัดเก็บไวในแผนดิสกหรือในหนวยความจําของเครื่อง  พรอมที่จะเรียกใชไดตลอดเวลา 
การเรียนในลักษณะนี้ ในบางครั้งผูเรียนจะตองโตตอบ หรือตอบคําถามเครื่องคอมพิวเตอร
ดวยการพิมพ การตอบคําถามจะถูกประเมินโดยคอมพิวเตอร และจะเสนอแนะขั้นตอนหรือระดับ
ในการเรียนขั้นตอ ๆ ไป  กระบวนการเหลานี้เปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร 
(ศิริชัย  สงวนแกว, 2534,  หนา 9) 

   คอมพิวเตอรชวยสอนหรือ  CAI  คือ  การนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน 
โดยใชโปรแกรมการเรียน การเรียนการสอนที่ผานคอมพิวเตอรประเภทใดก็ตาม  กลาวไดวา
เปนคอมพิวเตอรชวยสอนหรือ  CAI  มีคําที่ใชในความหมายเดียวกันกับ  CAI  ไดแก  Computer-Assisted 
Learning (CAL), Computer-Aided Instruction (CAI), Computer-Aided Learning  (CAL)  เปนตน 
(Hannafin & Peck, 1988, p. 5)  คอมพิวเตอรชวยสอน  หรือบทเรียนซีเอไอ  (Computer-Assisted 
Instruction, Computer-Aided Instruction : CAI)  คือ  การจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอน
โดยใชคอมพิวเตอร  เปนสื่อชวยถายโยงเนื้อหาความรูไปสูผูเรียน  และปจจุบันไดมีการบัญญัติศัพท
ที่ใชเรียกสื่อชนิดนี้วา  “คอมพิวเตอรชวยการสอน”  (วุฒิชัย  ประสารสอย,  2543, หนา 10) 
   จากความหมายดังกลาว สามารถสรุปความหมายของ “คอมพิวเตอรชวยสอน” หรือ CAI 
คือ การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางใหเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนนําไปเรียน
ดวยตนเองและเกิดการเรียนรูในโปรแกรมประกอบไปดวยเนื้อหาวิชา  แบบฝกหัด  แบบทดสอบ
ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้งตวัหนังสือ ภาพกราฟก  ภาพเคลื่อนไหว  สีหรือเสียง  เพื่อดึงดูด
ใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งการแสดงผลการเรียนใหทราบทันที ดวยขอมูลยอนกลับ 
(feedback)  แกผูเรียน  และยังมีการจัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ ขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนในแตละคน ทั้งนี้จะตองมีการวางแผนการในการผลิตอยางเปนระบบในการนําเสนอเนื้อหา
ในรูปแบบที่แตกตางกัน  มีคําภาษาอังกฤษที่ใชเรียก  คอมพิวเตอรชวยสอน  ที่นิยมใชทั่วไปในปจจุบัน
ไดแก  Computer Assisted Instruction  หรือ  CAI 
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2.2.2  คุณสมบัติของโปรแกรมซอฟตแวรท่ีพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอร 
  โปรแกรมที่ใชสรางชุดการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 1)  แคปทีเวท  (Captivate  4)  
    อะโดบี้  แคปทีเวท  (adobe Captivate)  เปนโปรแกรมที่ชวยใหการสราง
ส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ  interactive  multimedia  จากคาย  macromedia  มาสู  adobe 
ทําให  captivate  เปนอีกโปรแกรมที่มีการนํามาใชกันอยางกวางขวางแพรหลายมากที่สุด 
ดวยคณุลักษณะมาตรฐานไฟลในรูปแบบ  flash  (SWF)  ที่สามารถเลนไดดวยตนเอง  ขนาดไฟลที่เล็ก 
รองรับไฟลมัลติมีเดียทําให adobe Captivate เปนโปรแกรมที่เหมาะสมสําหรับการใชงานดาน e-learning 
หรือการเรียนการสอน online ไดอยางด ี
     (1)  จุดเดนของโปรแกรม 
   ก.  สรางสื่อเรียนรูหรือส่ือนาํเสนอมัลติมีเดียไดอยางงายดาย 
   ข.  ตัดตอวิดีโอไดทั้งภาพนิง่และภาพเคลื่อนไหว 
   ค.  สรางสื่อเรียนรูโดยการจับหนาจอภาพ  (screen  capture  movie)  
อัดเสียงบรรยายประกอบ  
   ง.  เหมาะสําหรับการนําไปใชเปนสื่อการเรียนการสอน 
   จ.  สรางแบบทดสอบไดงาย และมีแบบทดสอบใหเลือกทําไดหลายรูปแบบ 

   ฉ.  นําเขาไฟลจากแหลงตางๆ ไดหลากหลาย  ไฟลจาก  adobe flash 
ไฟลรูปภาพ  (image)  เชน .JPG, .BMP, .GIF ไฟลเสียง  (sound)  เชน .MP3, .WAV  เสียงบรรยาย
ผานไมโครโฟน  ไฟลวิดีโอ  (video)  เชน .AVI  สไลดจากโปรแกรม  microsoft power point  (.PPT) 
HTML file  (.html)  สําหรับการนําไปใชกับเว็บไซต  EXE file  (.exe)  สําหรับการนําไปใช
แบบ stand alone คือ การแสดงผล โดยไมตองติดตั้งโปรแกรม adobe captivate และ zip file สําหรับ
บทเรียนในแบบ scorm เพื่อนําเขาไปใชในบทเรียนออนไลน และยังสามารถเปนไฟล .AVI  ไดดวย
(สมยงค  จันทรงาม, 2551, หนา 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 

80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพ  29  ซอฟตแวร อะโดบี้ แคปทีเวท  เคร่ืองมือหลักในการสรางบทเรียน 
(ที่มา : สมยงค  จันทรงาม, 2551, หนา 2) 
 

  2) โปรแกรมพาวเวอรพอยท 2003 (powerpoint 2003) 
  โปรแกรม powerpoint 2003 เปนโปรแกรม ที่บรรจุอยู ในชุดของ microsoft 

office  2003 โดยตัวโปรแกรมเอง  ถือวามีบทบาทที่สําคัญและคอนขางจะโดดเดน ที่เห็นไดอยางชัดเจน
คือ ลักษณะเดนเกี่ยวกับการสรางแผนภูมิ  ซึ่งมีหลากรูปแบบใหเลือก ปรับเปลี่ยนไดทันที
และในเรื่องการใชงานในดานการนําเสนอ  การทําภาพนิ่ง  การจัดทําแผนใสการจัดพิมพเอกสารประกอบ
คําบรรยายเปนตน  โดยมีแบบสําเร็จใหเลือกใชงานมากมายตามลักษณะงานที่จะนําเสนอ  อีกทั้ง

การปรับแตงก็กระทําไดโดยงาย และยังสามารถสรางงานนําเสนอเพื่อนําไปแสดงในอินเทอรเน็ต
ไดอีกดวยโดยพัฒนา  รูปแบบการใชงานใหงายและสะดวกขึ้น  โดยเฉพาะเรื่องของการบันทึกภาพ
วีดิโอใหสัมพันธกับภาพนิ่ง  และจัดเก็บขอมูลใหเหมาะสมกับการนําเสนอบนเว็บ  ซ่ึงหมายความ
วาเสนทางสูการสรางบทเรียนแบบ e-learning  หรือ e-courseware  (นฤชิต  แววศรีผอง  และวิเชียร  
วิสุงเร, 2550, หนา 164) 
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ภาพ 30  แสดงหนาตางของโปรแกรม microsoft office powerpoint 2003 
(ที่มา : นฤชิต  แววศรีผอง  และวิเชยีร  วิสุงเร, 2550, หนา 166) 
 

  3)  โปรแกรม sound forge 8.0 
   เปนโปรแกรมสําหรับแกไขและบันทึกเสียงระดับมืออาชีพมีเครื่องมือและ

เอฟเฟคสําหรับแตงเสียงมากมาย ที่สามารถเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เสียงควบคูไปกับภาพ

ดวยความแมนยํา  แบบเฟรมตอเฟรม  อีกทั้งยังรองรับไฟลไดหลายรูปแบบ  สามารถตัดตอเสียง
ในไฟลวิดีโอ  เขียนซีดีในรูปแบบออดิโอ รวมทั้งสามารถบันทึกไฟลในรูปแบบ .wav, .wma, .rm, 
.avi, .mp3 และ .ogg ไดอีกดวย  (โซนิค  ฟาวนไดรท, อินเทอรเน็ต, 2004) 

 2.2.3  ขอดีและขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 การใชคอมพิวเตอรชวยสอน  เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อการเรียนการสอนประเภทอื่น ๆ  
มีขอดีหรือขอไดเปรียบหลายประการ สรุปไดดังนี้  (Hannafin & Peck, 1988, p. 4) 

  1)  บทเรียน CAI  มีการโตตอบปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียน  ในขณะที่เรียน
มากกวาสื่อการเรียนการสอนประเภทอื่น ๆ เนื่องจากใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการนําเสนอ
บทเรียน 

  2)  บทเรียน CAI  สนับสนุนการเรียนแบบรายบุคคล  (individualization)  
ไดอยางมีประสิทธิผล ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองเวลาใดก็ไดตามตองการหรือความสะดวก 

 3)  บทเรยีน  CAI  ชวยลดตนทุนในดานการจัดการเรียนการสอนได  เพราะการเรียน
ดวย CAI  ไมตองใชครูผูสอน  เมื่อสรางบทเรียนแลวการทําซ้ําเพื่อการเผยแพรใชตนทุนต่ํามากและ
สามารถใชกับผูเรียนไดเปนจํานวนมาก  เมื่อเทียบการสอนโดยใชครูผูสอน 
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  4)  บทเรียน  CAI  มีแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจเรียนเพิ่มขึ้น  เนื่องจากบทเรียน CAI 
ใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณในการนําเสนอบทเรียน เปนสิ่งแปลกใหม  มีการปฏิสัมพันธกับบทเรียน
ตลอดเวลา  ผูเรียนไมเบื่อหนาย  ทําใหชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดวย 

 5)  บทเรียน CAI  ใหผลยอนกลับ  (feedback)  แกผูเรียนไดอยางรวดเร็ว  ผูเรียน
ทราบความกาวหนาของตนเองไดทันที 

 6)  บทเรียน CAI  สะดวกตอการติดตามประเมินผลการเรียน  โดยมีการออกแบบ 
สรางโปรแกรมใหสามารถเก็บขอมูลคะแนนหรือผลการเรียนของผูเรียนแตละคนไวสามารถ

นํามาวิเคราะหเพื่อประเมินผลไดอยางรวดเร็วและถูกตองเมื่อเปรียบเทียบกับครูผูสอน 
 7)  บทเรียน CAI  มีเนื้อหาที่คงสภาพแนนอนเนื่องจากเนื้อหาของบทเรียน CAI  

ไดผานการตรวจสอบใหมีเนื้อหาที่ครอบคลุม  จัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาอยางถูกตอง  
มีความคงสภาพเหมือนเดิมทุกครั้งที่เรียน ทําใหเชื่อมั่นไดวาผูเรียนเมื่อไดเรียนบทเรียน CAI ทุกครั้ง 
จะไดเรียนเนื้อหาที่คงสภาพเดิมไวทุกประการ ตางจากการสอนดวยครูผูสอนที่มีโอกาสที่การสอน
แตละครั้งของครูผูสอนในเนื้อหาเดียวกัน อาจมีลําดับเนื้อหาไมเหมือนกัน หรือขามเนื้อหาบางสวนไป 

  แมวาการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน จะมีขอดีหรือขอไดเปรียบสื่อการสอนประเภทอื่น ๆ 
แตก็มีขอจํากัดหลายประการเชนกัน สรุปไดดังนี้  (Hannafin & Peck, 1988, p. 5) 

 1)  บทเรียน CAI  ตองการฮารดแวรคอมพิวเตอรที่มีลักษณะพิเศษและมีราคาแพง
สําหรับใชเปนเครื่องมือในการนําเสนอบทเรียน  ผูเรียนเองหรือสถานศึกษาเอง  อาจจะไมสามารถ
จัดเตรียมหรือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร  โดยเฉพาะมัลติมีเดียคอมพิวเตอร  (multimedia computer)
ใหเพียงพอตอการใชเรียนดวย CAI  ได 

 2)  บทเรียน CAI ไมสะดวกตอการเรียนเมือ่เปรียบเทียบกับหนังสือเรียน เนื่องจากจะ
เรียนดวย CAI ไดตองจัดเตรียมฮารดแวรและซอฟตแวร CAI อีกทั้งในเรื่องของการทบทวน
บทเรียนทําไดยากอันเนื่องจากขอจํากัดดังกลาว รวมถึงถามีการออกแบบบทเรียน CAI ใหเรียนแบบ
เรียงลําดับบทเรียน จะไมสะดวกในการทบทวนบทเรยีนที่ไดเรียนผานมาแลว 

 3)  บทเรียน CAI ตองใชสายตาและทักษะการอานโดยผานทางจอภาพของคอมพิวเตอร ซ่ึง
จะมีผลกระทบตอการเรียนของผูเรียนที่มีความอดทนในการอานบนจอภาพแตกตางกัน 

 4)  การแสดงภาพในคอมพิวเตอรอาจไมเทากับขนาดที่แทจริงของวัตถุหรือส่ิงของ 
เพราะขอจํากัดของขนาดจอภาพคอมพิวเตอร ซ่ึงอาจจะทําใหผูเรียนโดยเฉพาะระดับอนุบาลหรือ
ประถมศึกษาเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับขนาดที่แทจริงของวัตถุกับสิ่งที่เห็นในจอภาพได 
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 5)  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตองอาศัยความชํานาญหลาย ๆ ดาน 
ทั้งทางดานฮารดแวร ซอฟตแวร ดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และตองมีความเขาใจในคุณสมบัติและ
วิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนอยางมาก 

  6)  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีประสิทธิภาพตองใชระยะเวลานาน 
อาจไมคุมคาหรือลาสมัยเมื่อสรางบทเรียนเสร็จ 

  7)  เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนถูกจํากัดเนื้อหาอยูเฉพาะที่มีในบทเรียน
เทานั้น  ในขณะเรียนจะไมสามารถเพิ่มหรือขยายเนื้อหาเพิ่มเติมไดเหมือนกับการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนโดยครูผูสอน 

  8)  ผูเรียนไดรับการตอบสนองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบที่แนนอน
ตามการปอนขอมูลเขา (input) ของผูเรียนใหแกโปรแกรมคอมพิวเตอรเทานั้น บทเรียนคอมพิวเตอร
ไมสามารถตรวจสอบและดูแลพฤติกรรมของผูเรียนในขณะที่เรียนได  

  สรุป  ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  คือ  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาเปน
ส่ือการเรียนการสอน  ชวยสงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถ  ความถนัด 
และศักยภาพของตนเอง  โดยคํานึงถึงหลักการความแตกตางระหวางบุคคล  และผูเรียนยังสามารถ
ฝกทบทวนซ้ํา ๆ ได  เปนการชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูแกผูเรียน โดยการนําเสนอบทเรียน
ดวยส่ือมัลติมีเดียท่ีมีทั้งภาพ  เสียงดนตรี  ตัวอักษร  และภาพเคลื่อนไหวตาง ๆ และตอบโตมีปฏิสัมพันธ
กับผูเรียน  กลาวคือ  ทําใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูไดมากขึ้น 

  2.2.4  การออกแบบและการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน มีแนวคดิในทางทฤษฎีทีใ่ชในการพฒันาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนหลายแนวคดิที่สําคัญไดแก 
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ  interactive multimedia  CAI  เปนการพฒันา
คอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดียที่เนนการมีปฏิบัติสัมพันธกับบทเรียน  หรือ  IMMCAI (Interactive 
Multi Media Computer Assisted Instruction)  มีขั้นตอนที่สําคัญ  5  ขั้นตอน  ไดแก วิเคราะห  (analysis)  
ออกแบบ  (design)  พัฒนา   (development)  สราง  (implementation)  และการประเมนิผล  (evaluation)  
(ไพโรจน  ตีรณธนากุล  และไพบูลย  เกียรติโกมล, 2541, หนา 3)  จากนั้น  นําบทเรียนออกเผยแพร  
(publication)  และควรจะมีการติดตามผล  (follow up)  เพื่อประโยชนในการพัฒนาครั้งตอ ๆ ไป  
รายละเอียดของการพัฒนา  IMMCAI  ทั้ง  5  ขั้นตอนหลัก  แบงเปนขั้นตอนยอย ๆ ได  16  ขั้นตอน  
ดังนี้ 
  1)  เร่ิมจากหัวเร่ืองที่กําหนด โดยมีวัตถุประสงคและกลุมเปาหมายกาํกับ 
 2)  ขั้นตอนการวิเคราะห (analysis) มีขั้นตอน ดังนี ้
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  (1)  สรางแผนภูม ิ(brain storm chart) ของเนื้อหาที่ควรจะมีตามหวัเรื่องที่กําหนด
โดยไมทําการลอกแบบของตําราเลมใด ๆ เลย 

  (2)  สรางแผนภูมิหวัเรื่องสัมพันธ (concept chart) ภายหลังการวิเคราะหทีล่ะเอยีด 
ตัด เพิ่มหวัเร่ืองตามเหตุผล และความเหมาะสม 

 (3)  สรางแผนภูมิโครงขายเนื้อหา  (content network chart)  ซ่ึงเปนการวิเคราะห
ความสัมพันธของเนื้อหาโดยวิธีการวิเคราะหขายงาน  (network analysis) 
 3)  ขั้นออกแบบ  (design)  มีขั้นตอน  ดังนี้ 

  (1)  กําหนดวิธีการนําเสนอ  แลวเขียนกํากับดวยวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ที่กําหนดของเนื้อหาแตละตอน  (strategic presentation plan and behavior objective)  แลวลําดับ
แผนการนําเสนอบทเรียนเปนแผนภูมิ (course flow chart) 

  (2)  สรางแผนภูมิการนําเสนอในแตละหนวย  (module presentation chart) 
เปนรูปแบบและลําดับการนําเสนอบทเรียนตามหลักการสอน 
  4)  ขั้นพัฒนา (development) มีขั้นตอน ดังนี้ 

  (1)  เขียนรายละเอียดเนื้อหาตามรูปแบบที่ไดกําหนด (script development) 
โดยเขียนเปนกรอบ ๆ จะตองเขียนไปตามที่ไดวางแผนไว  โดยเฉพาะถาเปนแบบ  IMMCAI 
จะตองกําหนด ภาพ เสียง สี ฯลฯ และการกําหนดปฏิสัมพันธ (interactive) ไวใหสมบูรณ 

 (2)  จัดทําลําดบัเนื้อหา  (storyboard development)  เปนการนําเอากรอบเนื้อหา
หรือที่เขียนเปนบทมาเรียบเรียงลําดับการนําเสนอที่ไดวางแผนไว  ซ่ึงจะยังเปนเอกสารสิ่งพิมพอยู 
การลําดับกรอบนี้สําคัญมากเมื่อเปนแบบการทํางาน 

  (3)  นําเนื้อหาที่ยังเปนสิ่งพิมพนี้มาหาคาความถูกตอง (content  correctness)
โดยเฉพาะการสราง  IMMCAI  จะเปนการเขียนตําราใหมทั้งเร่ืองเลย  ซ่ึงจะตองนําเนื้อหาไปทดลอง
หาคาความเที่ยงตรงของเนื้อหา เพื่อใหมีความเชื่อถือของเนื้อหา  

  (4)  การสรางแบบทดสอบสวนตาง ๆ ตองนํามาหาคาความยากงาย  อํานาจจําแนก
ความเที่ยงและความเชื่อมั่นทุกแบบทดสอบและตองปรับปรุงใหสมบูรณ  ผลที่ไดทั้งหมด
จะเปนตัวบทเรียน  (courseware) 
  5)  ขั้นสราง  (implementation)  มีขั้นตอน  ดังนี ้

 (1)  เลือกโปรแกรมสําเร็จรูปที่เหมาะสมและสามารถสนองตอบตอความตองการ
ที่กําหนดไวเปนตัวจัดการเสนอบทเรียนบนคอมพิวเตอร 

  (2)  จัดเตรียมรูปภาพ  เสียง  หรือการถายวิดีโอหรือภาพนิ่ง  หรือหัวเรื่องไว
ใหพรอมที่จะใชงาน 
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 (3)  จัดการนําเอกสารประกอบการเรียนการสอน เขาในโปรแกรมดวยความประณีต
และดวยทกัษะที่ดี  ซ่ึงไดเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  (subject CAI software) 
 6)  ขั้นประเมนิผล (evaluation ) มีขั้นตอน ดังนี ้

 (1)  ตรวจสอบคุณภาพ (quality evaluation) จัดการใหคณะผูเชี่ยวชาญทาง  IMMCAI 
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ปรับปรุงใหสมบูรณ 

 (2)  ทําการทดสอบ  ดําเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพดวยกลุมตัวอยาง
เปาหมาย  จํานวนไมเกิน  10  คน  นําผลมากําหนดกลวิธีการหาประสิทธิภาพจริงตอไป 

  (3)  ทําการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ  (efficiency E1/E2)  ของเครื่องมือ  และ
หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (effectiveness)  จากกลุมตัวอยางเปาหมายไมนอยกวา  30  คน 
หากไดผลตามเปาหมายที่ตองการเปนอันใชได 

 (4)  จัดทําคูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 สรุป  การออกแบบและการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ดังนี้  การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย  CAI  เปนการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย  
ที่เนนการมีปฏิบัติสัมพันธกับบทเรียน หรือ  IMMCAI (Iinteractive Multi Media Computer Assisted 
Instruction)  มีขั้นตอนที่สําคัญ  5  ขั้นตอน  ไดแก  วิเคราะห  ออกแบบ  พัฒนา  สราง  และการประเมินผล 
รายละเอียดของการพัฒนา  IMMCAI  ทั้ง  5  ขั้นตอนหลักแบงเปนขั้นตอนยอย ๆ ได  16  ขั้นตอน 
ดังรายละเอียดที่กลาวไวขางบน 

 2.2.5  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  หมายถึง  ความสามารถของบทเรียน
ในการสรางผลสัมฤทธิ์ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคถึงระดับที่คาดหวังไว  และครอบคลุม
ความเชื่อถือได (reliability)  ความพรอมที่จะใชงาน  (availability)  ความมั่นคงปลอดภัย  (security)  
และความถูกตองสมบูรณ  (integrity)  (วุฒิชัย  ประสานสอย, 2543, หนา 39-43)  กระบวนการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะเนนไปทางดานการประกันคุณภาพหรือ

ความสามารถของสื่อที่จะใชเชื่อมโยงความรูและมีคุณลักษณะภายในตัวของสื่อ  ที่เปดโอกาส
ใหผูเรียนสามารถตัดสินใจและชวยสงเสริมการแสวงหาความรูจากประสบการณเดิมของผูเรียน

ผสมผสานกับความรูใหมที่ถายโยงจากโปรแกรมบทเรียน ไปสูตัวของผูเรียนจากการที่ไดกําหนด
วัตถุประสงคในการนําเสนอความรูเอาไวลวงหนาอยางแนชัด ซ่ึงเปนการกําหนดลําดับขั้นในการเรยีน
และเกณฑที่ใชตัดสินคุณคาของบทเรียน  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่สรางขึ้นควรเริ่มตนจากการตรวจสอบคุณภาพและหาคาความเชื่อมั่นใหไดมาตรฐานกอนที่จะนําไปใช

ดวยการประเมินจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 

86 

ในดานเนื้อหาและสื่อการสอนเพื่อใหเปนผูพิจารณาใหขอมูลในการปรับปรุงหรือแกไขขอบกพรอง

ของบทเรียนเครื่องมือ  ประเมินความเหมาะสมใหครอบคลุมองคประกอบในดานตาง ๆ เชน  
ดานเนื้อหา  ดานภาพ  เสียงและการใชภาษา  ดานการออกแบบจอภาพและดานการจัดการบทเรียน
เกณฑการวัดประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กําหนดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ย
ที่ไดจากการทําแบบฝกหัดหรือทํากิจกรรมระหวางเรียนในบทเรียนนั้นตอรอยละของคะแนนเฉลี่ย

ที่ไดจากการทําแบบทดสอบหรือทํากิจกรรมหลังการเรียนเนื้อหาครบถวนแลว นั่นคือ E1/E2 ขั้นตอน
การหาประสิทธิภาพของบทเรียน  (องอาจ  นัยพัฒน, 2548, หนา 51)  มีขั้นตอนดังนี้ 

  1)  ทดลองแบบเดี่ยว  (1:1)  คือทดลองกับผูเรียน 3  คน  โดยใชเด็กออน  ปานกลาง 
และเดก็เกง  คํานวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลวใหปรับปรุงแกไขบทเรยีนใหดีขึ้น 

  2)  ทดลองแบบกลุม  (1:10)  คือทดลองกับผูเรียน 6 – 10  คน  คละผูเรียนที่เกง 
ออน  คํานวณหาประสิทธภิาพเสร็จแลวใหปรับปรุงแกไขบทเรียนใหดีขึ้น 

  3)  ทดลองภาคสนาม  (1:100)  คือทดลองกับผูเรียนทั้งชั้น  คํานวณหาประสิทธิภาพ
แลวทําการปรับปรุงแกไขในการทดลองแตละขั้น  ถาคํานวณหาประสิทธิภาพแลวไดผลลัพธเทากับ
หรือสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวก็ใหยอมรับคา  แตถายังไมถึงเกณฑ  ก็ตองปรับปรุงแกไขบทเรียนและ
หาประสิทธิภาพจนกวาจะไดตามเกณฑที่กําหนด 

  สรุป ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  หมายถึง ความสามารถของบทเรียน
ในการสรางผลสัมฤทธิ์ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคถึงระดับที่คาดหวังไว  และครอบคลุม
ความเชื่อถือได  ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของบทเรียน คือ ทดลองแบบเดี่ยว  (1:1)  ทดลองแบบกลุม 
(1:10)  และทดลองภาคสนาม  (1:100)  ดังรายละเอียดที่กลาวไวขางบน 

 2.2.6  แนวคิดและการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ในการเรียนรูรายบุคคล 

 ความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคล คือการเรียนการสอนที่ยึดความแตกตางระหวาง
บุคคล  โดยมีจุดประสงคใหผุเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ผูเรียน  สามารถเรียนไดตาม
ขีดความสามารถ  ความสนใจ  ความพรอม  ไมจํากัดเวลา  ผูเรียนสามารถเรียนไดอยางอิสระ 
ซึ่งไดมีผูใหความหมายไวดังนี้ 

 กิดานันท  มลิทอง  (2536, หนา 163-164)  ไดใหความหมายของการเรียนรายบุคคลไววา
เปนการจัดการศึกษาที่พิจารณาถึงลักษณะความแตกตาง ความตองการ และสามารถ เพื่อใหผูเรียน
แตละคนเรียนรูในสิ่งที่ตนเองสนใจได ตามกําลังความสามารถของตน เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงค
การเรียนที่กําหนดไว 
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 ทิศนา  แขมมณี  (2547, หนา 125)  กลาววา  การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนนําตนเอง
สามารถชวยฝกฝนใหผูเรียนพึ่งพาตนเอง  และพัฒนาตนเองได  การนําตนเองและพึ่งพาตนเอง
จะชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจภายใน  ซึ่งสามารถกระตุนความตองการที่จะเรียนรู  และชวยให
การเรียนรูเปนไปอยางมีจุดหมายจะสงผลใหผูเรียนสามารถรับรูไดดี  และจดจําไดนานขึ้นรวมทั้ง
นําไปใชประโยชนไดมากขึ้นดวย ซ่ึงจะสงผลตอการเรียนการสอนรายบุคคล  ซ่ึงสงผลตอการเรียน
การสอนรายบุคคลดังนี้ 

 1)  ผลของการจัดการเรียนการสอนรายบุคล 
  การจัดการเรียนการสอนใหผู เรียนไดเรียนตามเอกัตภาพหรือการเรียน

แบบรายบุคคลมีแนวคิดที่สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่คํานึงถึงความแตกตาง
ของแตละบุคคล  เนื่องจากในชั้นเรียนหนึ่ง ๆ จะมีผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน  รวมกันเรียน  
ดังนั้นจึงเปนการเหมาะสมที่ผูสอนจะไดพิจารณาและศึกษาผูเรียนเปนราย ๆ ไปและจัดการเรียนการสอน  
หรือจัดใหมีบทเรียนเฉพาะเพื่อสอนเสรมิใหแกผูเรียน  ที่มีลักษณะเดนหรือดอย  ซ่ึงแตกตางกันไป
จากกลุม 

  การจัดการสอนใหผูเรียนไดเรียนแบบรายบุคคลหรือตามเอกัตภาพจะสามารถ  
พัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนไดตามศักยภาพของแตคน  และใหผูเรียนไดศึกษา  ในปริมาณ
ที่สอดคลองตามที่หลักสูตรกําหนด  รวมท้ังเปนการศึกษาแกผูเรียนตามความสนใจและความตองการ
ของผูเรียน 

 2)  ส่ือการสอนและเนื้อหาทีใ่ชเรียนเปนรายบุคคล 
   การจัดการสอนตามเอกัตภาพสวนมากผูสอนจะจัดสรางเครื่องมือใหผูเรียน

ไดศึกษาหาความรูตามระดับความสามารถ  และความสนใจของผูเรียน  ซ่ึงเครื่องมือ  หรืออุปกรณ
ที่นํามาใชรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนตามเอกัตภาพของผูเรียนเพื่อใหผูเรียน  ไดเรียนเปนรายบุคคล
จะมีลักษณะเฉพาะและชื่อเรียกตาง ๆ คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  3)  ประโยชนของการใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนในการเรยีนรายบุคคล 
 จากความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ทําใหการเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ในการเรียนแบบรายบุคคลมีประสิทธิภาพและแพรหลายมากขึ้น  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จะทําหนาที่ในการเสนอบทเรียนไดดี นักเรียนจะใชเวลาในการเรียนนอยลง และสามารถทบทวน
บทเรียนไดตามความตองการของตนเอง 
  เดนซ  (Dence, 1980, pp. 50-54)  กลาววาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ใหเปนไปตามเอกัตบุคคลไดมาก  เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพในการให
ขอมูลปอนกลับมากกวาการสอนแบบปกติ ผูเรียนไดทําตามความสามารถของตนเอง  และยังใหผลดี
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เทากับการสอนแบบเดิม  แตจะใหผลดียิ่งถาใชรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับ สเปนเซอร  (Spencer, 
1977, p.50)  ไดกลาวเชนกันวา  การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เปนกระบวนการเรียนการสอน
สวนบุคคล อัตราความกาวหนาในการเรียนขึ้นอยูกับตัวของนักเรียนเอง  คอมพิวเตอรสามารถ
ตอบสนองตอความตองการสวนบุคคลของนักเรยีน แตละคนไดดี 

 2.2.7  แนวคิดและการจัดการเรียนการสอนแบบปกต ิ
 ทิศนา  แขมมณี  (2547, หนา 327-329)  กลาววา  การเรียนการสอนแบบปกติ  หรือ
วิธีการสอนโดยใชการบรรยาย  คือ  กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคที่กําหนด  โดยการเตรียมเนื้อหาสาระ  แลวบรรยาย  คือ  พูด  บอก  เลา  อธิบาย 
เนื้อหาสาระ  หรือส่ิงที่ตองการสอนแกผูเรียน  และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
ซ่ึงมีวัตถุประสงค  คือ  วิธีการบรรยายเปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดเรียนรูเนื้อหาสาระ 
หรือขอความรูจํานวนมากพรอม ๆ กัน  ไดในเวลาที่จํากัด  มีองคประกอบที่สําคัญของวิธีการสอน 
องคประกอบของการสอน  ดังนี้  

  1)  มีผูสอนและผูเรียน 
  2)  มีเนื้อหาสาระ  หรือขอความรูที่ตองการใหผูเรียนไดรู 
  3)  มีการบรรยาย 
  4)  มีผลการเรียนของผูเรียนที่เกิดจากการบรรยาย 
  5)  ผูสอนเตรียมเนื้อหาสาระที่จะบรรยาย 
  6)  ผูสอนบรรยายเนื้อหาสาระที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู 
  7)  ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

 ขอดีของวิธีการสอนโดยใชการบรรยาย 
 1)  เปนวิธีการสอนที่ใชเวลานอย เมื่อเทียบกับวิธีการสอนแบบอื่น ๆ 
 2)  เปนวิธีการสอนที่ใชกับผูเรียนจํานวนมากได 
 3)  เปนวิธีการสอนที่สะดวก ไมยุงยาก 
 4)  เปนวิธีการสอนที่ถายทอดเนื้อหาสาระไดมาก 

 ขอจํากัดของวิธีการสอนโดยใชการบรรยาย 
 1)  เปนวิธีการเสนอที่ผูเรียนมีบทบาทนอยจึงอาจทาํใหผูเรียนขาดความสนใจ

ในการบรรยาย 
 2)  เปนวิธีการสอนที่อาศัยความสามารถของผูบรรยาย ถาผูบรรยายไมมีศิลปะ

ในการบรรยายที่ดึงดูดใจผูเรียน  ผูเรียนอาจขาดความสนใจ  และถาผูสอนขาดการเรียบเรียงเนื้อหา
สาระอยางเหมาะสม ผูเรียนอาจไมเขาใจ  และไมสามารถซักถามได  (ถาผูบรรยายไมเปดโอกาส) 
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 3)  เปนวิธีสอนที่ไมสามารถสนองตอความตองการและความแตกตางระหวางบุคคล 
 สรุปไดวาวิธีการสอนเปนกระบวนการหรือขั้นตอนในการดําเนินการสอน  วิธีการสอน
แบบใดแบบหนึ่งก็คือ  ขั้นตอนในการดําเนินการสอนซึ่งมีองคประกอบ  และขั้นตอนสําคัญอันเปน
ลักษณะเดนที่ขาดไมไดของวิธีนั้น 
 

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควา 
 

 2.3.1  งานวิจัยในประเทศ 
 เสาวลักษณ  มโนภิรมย  (2544, หนา  102)  ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

วิชาคณิตศาสตร  เร่ืองคูอันดับและกราฟ  อัตราสวนและรอยละ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  พบวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชาคณิตศาสตรเรื่อง  คูอันดับและกราฟ  อัตราสวนและรอยละ
มีประสิทธิภาพเทากับ  86.22/84.00  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  คือ  80/80  ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอร
ทําใหผูเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนเพิ่มขึ้น  สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 

 จารุชา  กะภูทนิ  (2544, หนา 129)  ไดศึกษาอิสระเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคงทนในการเรียนรู  เรื่องตัวเรา  วิชากลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ  ไดมีการปรับปรุงแกไขดังนี้  ผลปอนกลับที่แสดงเมื่อตอบถูกใชภาพเคลื่อนไหว
โดยเพิ่มเสยีงเพลงประกอบภาพ รวมทั้งเพิ่มเสียงวา “เกงมากคะ” เพื่อเปนการเสริมแรงใหกับผูเรียน 
ในกรอบแสดงผลปอนกลับเมื่อตอบผิดไดเพิม่เสียงวา  “กลับไปทบทวนใหมคะ”  เพื่อเพิม่ความชัดเจน
ใหนักเรียนทราบวาตนตอบผิด  แลวใหเนื้อหาซ้ําในกรอบเนื้อหาที่เรียนซํ้า  ในกรอบเนื้อหาที่เรียนซํ้า 
เลือกใหผูเรียนทบทวนเฉพาะสวนที่สําคัญ  เพื่อใหการอธิบายคําถามในแบบฝกหดัเกิดความเขาใจ   
และกระชับ  เปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวกรอบแสดงผลใหหลากหลาย เพื่อเราความสนใจใหมากยิ่งขึ้น 
เพิ่มเสียงดนตรีประกอบในกรอบคําชี้แจง  เพิ่มตัวอักษรประกอบเมื่อนําเมาสไปวางที่ปุมควบคุม
ในกรอบคําชี้แจงและกรอบเนื้อหา  และไดใหขอเสนอแนะ  ดังนี ้ 1)  การบันทึกเวลาในการเรยีน
แตละกรอบ  และการบันทึกการโตตอบของผูเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ิงสําคัญ
ที่จะชวยใหผูออกแบบสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห  หรือใชเพื่อปรับปรุง  ดังนั้นผูออกแบบ
จึงควรมีการบนัทึกโดยละเอยีดเพื่อการตรวจสอบไดงาย  2)  ควรออกแบบปุมตาง ๆ ที่จะใหผูเรียน
โตตอบกับบทเรียนใหมีความคงที่  เพื่อความสะดวกและผูเรียนไมสับสน  3)  ควรแสดงคําถาม 
คําตอบและผลปอนกลับในกรอบเดียวกัน  และหลีกเล่ียงผลปอนกลับที่ตื่นตาหากผูเรียนตอบผิด   
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 4)  ควรมีแบบทดสอบหลังเรียน  อยูในชวงทายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อใหผูเรียน
ไดทดสอบตนเอง  รวมทั้งควรแจงผลการประเมินผลการเรียนรูใหผูเรียนรับทราบ  นอกจากนี้
แบบทดสอบยังมีผลตอการจําระยะยาวของผูเรียนดวย  ขอสอบจึงควรถามเรียงลําดับตามจุดประสงค  
5)  ในการเสนอเนื้อหาที่ยากและซับซอน  ใหเนนในสวนขอความสําคัญ  เชนขีดเสนใต  ตีกรอบ
การใชสี  หรือช้ีแนะดวยคําพูด  เปนตน  6)  ควรใชภาพเคลื่อนไหวในการนําเสนอเนื้อหาที่ยากและ
ซับซอน  หรือเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 เชาวนี  นารถดนตร ี(2544, หนา  132)  ไดพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนแบบรวมมือ 
วิชาคณิตศาสตร  สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ท่ีมีความบกพรองทางการไดยนิ  พบวานักเรียนที่ม ี
ความบกพรองทางการไดยินมีความรูสึกตื่นเตน  สนุกสนาน  กระตือรือรน  ที่จะเรียนบทเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  หลังจากการวิจัยพบวาคะแนนทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียน
ไมแตกตางกันมากนักเนื่องจากเด็กจะมีความกระตือรือรนที่จะอธิบายใหเพื่อนเขาใจ 

 สมชาย  หอมขํา  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
การสอนวิชา  ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม  การวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห  ออกแบบ 
และสรางบทเรียนคอมพิวเตอรการสอน  เร่ืองระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม  หาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน  ประสิทธิผลทางการเรียนรู  และความพึงพอใจของผูเรียน  ที่มีตอบทเรียนคอมพวิเตอร
การสอน  วิชาระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรมเครื่องมือที่ใชประกอบดวย  1)  บทเรียนคอมพิวเตอร
การสอน  วิชาระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และ 3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน  โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  สาขาวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สถาบัน
ราชภัฏธนบุรี  จํานวน  30  คน  ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 
91.45 / 90.20  สูงกวาเกณฑที่กําหนด 80 / 80  เมื่อนําคะแนนสอบกอนเรียน  และคะแนนสอบหลังเรียน
มาวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิผลทางการเรียนรู  พบวาไดประสิทธิภาพหลังกระบวนการ (epost) = 90.20 
และประสิทธิภาพกอนกระบวนการ (epre) = 27.79  ดังนั้น  บทเรียนคอมพิวเตอรการสอนที่สรางขึ้นนี้
ทําใหผูเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนรูเพิ่มขึ้น  62.41  (ไดผลตามเกณฑมากกวา  60  ที่ตั้งไว) 
โดยความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.14  อยูในระดับ
ความพึงพอใจคอนขางมาก  สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรการสอน  เร่ืองระบบคอมพิวเตอรและ
สถาปตยกรรมที่สรางขึ้นนี้ เปนบทเรียนที่มีคุณภาพดี  สามารถที่จะนําไปใชในการเรียนรูดวยตนเอง
แบบ  e-learning  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ศิริชัย  นามบุรี  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผานเว็บเรื่อง ฮารดแวรคอมพิวเตอรและการใชสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ  ระดับปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา)  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค
เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  หาประสิทธิภาพ  หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและระดับ
ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน  โดยดําเนินการสรางตามขั้นตอนของ  interaction multimedia 
CAI  ไดแกขั้นตอนการวิเคราะห  การออกแบบ  การพัฒนา  การสรางและการประเมินผล  เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  แบบประเมิน
คุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ  และแบบประเมินระดับความพึงพอใจ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหผลไดแก 
คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคา  E-CAI  และคาคะแนนทีแบบจับคู  (paired t-test) 
ผลการวิจัย  พบวา  1)  ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียน  (E-CAI)  มีคาเทากับ  81.5  อยูในระดับพอใช  
2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ  26.09  สูงกวาคะแนนกอนเรียน มีคาเฉลี่ย
เทากับ  14.59  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3)  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอ
บทเรียน  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.85 อ ยูในระดับดี 

 กนกเพชร  ภูศรีดาว  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัย  เร่ือง ระบบฮารดแวรคอมพิวเตอร 
ในรายวิชาคอมพิวเตอร  และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
พรอมทั้งศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษาอิสระในครั้งนี้  ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2  ในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2545
โรงเรียนนครขอนแกน  ตําบลบานทุม  อําเภอเมือง  จังหวัด ขอนแกน  จํานวน  42  คน  ซ่ึงไดมาจาก
การสุมอยางงาย  (simple random samplig)  แลวทําการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียน
โดยแบงออกเปน  3  ขั้นตอนคือ  การทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่งกับกลุมตัวอยาง  3  คน  การทดลอง
แบบกลุมเล็กกับกลุมตัวอยาง  9  คน  การทดลองแบบภาคสนามกับกลุมตัวอยาง  30  คน 

 ผลการศึกษาพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่องระบบฮารดแวรคอมพิวเตอร
เพื่อใชสอนในรายวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน  มีคาประสิทธิภาพเทากับ  90.08 
ผูเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาอิสระ สามารถนําไปใช
ในการเรียนการสอนได 

 เกศินี  ไพรศรี  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัย  เร่ืองการสรางและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ือง  ระบบคอมพิวเตอรและฮารดแวร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  เรื่องระบบคอมพิวเตอรและฮารดแวร 
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ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  พรอมทั้งหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังจากเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  กลุมตัวอยางที่ใช 
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2549  โรงเรียนวัดสําโรง  อําเภอ
บางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  จํานวน  31  คน  ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  แลวทําการทดลอง
หาประสิทธิภาพของ  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแกบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต  แบบทดสอบกอนเรียน  แบบทดสอบทายบทเรียน  แบบทดสอบหลังเรยีน  และแบบสอบถาม
สําหรับผูเชี่ยวชาญ  ดานเนื้อหาและดานเทคนิค  ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  89.14/86.95  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  85/85  ที่กําหนดไว
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังจากไดรับการเรียนการสอนดวยบทเรียนสูงขึ้น

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 ประภาพร  สดมพฤกษ  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การวิจัยคร้ังนี้ 
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หาประสิทธิภาพของบทเรียน  ประสิทธิผลทางการเรียนรู  และความพึงพอใจ
ของผูเรียน ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน  ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เครื่องมือที่ใชประกอบดวย  1)  บทเรียนคอมพิวเตอรการสอน  2)  แบบทดสอบ
หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน  โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่  1  โรงเรียนโดมประดิษฐวิทยา  อําเภอน้ํายืน  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน 
30  คน  ผลการวิจัย  พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรการสอนที่สรางขึ้น  มีประสิทธิภาพ  93.00/90.22  
สูงกวาเกณฑที่กําหนด  80/80  เมื่อนําคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิผล 
พบวา  ประสิทธิภาพหลังกระบวนการ  (epost = 90.22)  สูงกวาประสิทธิภาพกอนกระบวนการ 
(epre = 23.11)  ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนที่สรางขึ้นนี้ทําใหผูเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียน 
67.11%  (สูงกวาเกณฑ 60% ที่ตั้งไว)  และความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
การสอนมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.15  จัดอยูในระดับคอนขางดี  

 สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนที่สรางขึ้นสามารถที่จะนําไปใชในการเรียนการสอน 
วิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได 

 สุพรรณิกา  เตี๋ยวงษสุวรรณ  (2549, บทคัดยอ)  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต

วิชาโครงสรางและการทํางานระบบคอมพิวเตอร  (web-based  instruction  for  computer  system 
organization)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
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ธุรกิจบัณฑิตย  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวย
บทเรียน  WBI  วิชาโครงสรางและการทํางานระบบคอมพิวเตอรที่สรางขึ้น  กลุมตัวอยาง
ที่นํามาศึกษาในครั้งนี้  ไดจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  โดยการสุมแบบเจาะจง  จํานวน 
30  คน  ผลการวิจัยปรากฏวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเนต็นีม้ปีระสิทธภิาพ 
90.83/87.08  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ  85/85  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียน WBI 
วิชาโครงสรางและการทํางานระบบคอมพิวเตอร สูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
สวนมากพบวานักศึกษาชอบเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพราะเห็นเปนความแปลกใหม 
ไมรูสึกเบื่อหนาย ตองการใหมีการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหมีความเขาใจ
เนื้อหาในบทเรียนไดดีขึ้น ตองการใหนักศึกษาผูอ่ืนไดมีโอกาสเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บนเครือขายอินเทอรเน็ตในวิชานี้และวิชาอ่ืน ๆ อีกตอไป 

 กัลยกร  อนุฤทธิ์  (2550, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบมัลติมีเดีย  เรื่อง  บทประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย

เร่ือง  บทประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ใหมีคุณภาพ  โดยพิจารณา
จากประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดคือ  80/80  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมธัยมศึกษาปที่  2  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2550  โรงเรียนหินกอง 
(พิบูลอนุสรณ)  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  ที่ไดมาโดยการสุมแบบกลุม  (cluster random 
sampling)  มา  1  หองเรียน  จํานวน  45  คน  ซ่ึงนักเรียนแตละหองมีผลการเรียน  ไมแตกตางกัน 
เนื่องจากโรงเรียนไดจัดหองเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย  เร่ือง  บทประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ดําเนินการสอนโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมลัติมีเดีย  เรื่อง  บทประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  จํานวน 
16  ช่ัวโมง  โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ  one group pretest – posttest design  และวิเคราะหขอมูล 
โดยใชการทดสอบคาสถิติที  (t – test dependent)  ผลการศึกษาพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบมัลติมีเดีย  มีคุณภาพ  กลาวคือ 1)  บทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  (80/80)  
โดยมีประสิทธิภาพ  82.01/82.81  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง  บทประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย 
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 2.3.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของในตางประเทศ 
  เฮส  (Hess, 1987,  p. 96A)  ไดศึกษาผลของการใชโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอรชวยสอน 
ในการประเมินผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง  พลังงานไฟฟา  ของนักเรียนเกรด  6-9  โดยการนํา
แบบฝกหัดไปทําที่บาน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด  6-9  ในสหรัฐอเมริกา  จํานวน  223  คน 
โปรแกรมไมโครคอมพิวเตอรที่ใชเปนแบบจําลองสถานการณ  ผลการวิจัยสรุปวาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบจําลองสถานการณที่ผูวิจัยสรางขึ้น  สามารถนําไปใชในการประเมินผลได  และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยไมมี
ความแตกตางกันระหวางเพศชายและเพศหญิง ครูและนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการใชโปรแกรม
ไมโครคอมพิวเตอรแบบจําลองสถานการณ 

  จิการา  (Gigara, 1989, p. 3236-B)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี  จากการเรียนแบบปกติกับการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยกลุมหนึ่งเรียน
โดยการควบคุมของคอมพิวเตอรชวยสอน  และอีกกลุมหนึ่งเรียนโดยใชโปรแกรมการเรียน  ผลการวิจัย 
พบวา  กลุมที่เรียนโดยใชคอมพิวเตอรควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกวาการใชโปรแกรมการเรียน 

  คาโฟริโอ  (Caforio, 1994, บทคัดยอ)  ทําวิจัยเร่ือง  คอมพิวเตอรชวยสอน  เปนเครื่องมือ
ในการเสริมความรูลักษณะ  tutorial  เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนแบบปกติ  ในการศึกษาครั้งนี้
ใชคอมพิวเตอรชวยสอนประเภท  tutorial  การทดลองกลุมตัวอยางของนักเรียน  วิชาชีพเสริมสวย 
พบวา  นักเรียนที่ไดรับการเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอน  ซึ่งเปนกลุมทดลองมีคะแนนสูงกวา
ที่ไมไดเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนถึงแมวาไมมีคาสถิติในการวิเคราะหขอมูล  แตจากการสังเกต
พบวา  นักเรียนที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอน  ในลักษณะ  tutorial  มีความรูความสามารถมากขึ้นกวา
ที่เรียนในบทเรียนอยางเดียว  และนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีสมาธิ
ในการเรียนเสริมดวยคอมพิวเตอรมากขึ้น 

  แม็คเนล  (McNeil, 2000, บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็น
ของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนแถบชานเมืองในรัฐมิชิแกนที่เรียนภาษาสเปน  โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  ผลการวิเคราะหจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  รวมทั้งคําตอบจาก
แบบสอบถามของนักเรียน  100  คน  นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความสุข
ในการเรียน โดยแตละคนใชเวลาในการเรียนตามพื้นฐานที่แตกตางกัน 

 กลูสัน  คูรูบาคัก  (Gulsun  Kurubacak, 2000, บทคัดยอ)  ไดศึกษาหลักการตาง ๆ ของเจตคติ
ของนักเรียนที่มีตอการเรียนจากเว็บไซตเพื่อการศึกษาตองการไดรับคําแนะนํากอนการเรียน เชน 
การจัดการอบรมการเรียนจากเว็บไซตเพื่อการศึกษา  การแนะนําเครื่องมือตาง ๆ ในการเรียนจากเว็บไซต



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 

95 

เพื่อการศึกษา และตองการใหใชการเรียนจากเว็บเพื่อการศึกษาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

 จากงานวิจยัและการศึกษาอสิระที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังที่กลาว
มาขางตนแสดงวามีการนําบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนมาใชในกิจกรรมการสอน สงผลทําใหผล
ของการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น ดงันั้นการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องระบบคอมพิวเตอรใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 เพื่อนํามาใชกับผูเรียนมีผลตอ
การเรียนรูของผูเรียนเพิ่มมากขึ้นเชนกัน  พรอมทั้งสามารถตอบสนองการเรียนรูทั้งรายบุคคล  

 รายกลุมยอย  ไดเปนอยางดี  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนตอไป
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เพื่อการศึกษา  และตองการใหใชการเรียนจากเว็บเพื่อการศึกษาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
  จากงานวิจัยและการศึกษาอิสระที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังที่กลาวมา
ขางตนแสดงวามีการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในกิจกรรมการสอน สงผลทําใหผลของ
การเรียนรูเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องระบบคอมพิวเตอรในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานสําหรับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 เพื่อนํามาใชกับผูเรียนมีผลตอการเรียนรู
ของผูเรียนเพิ่มมากขึ้นเชนกัน  พรอมทั้งสามารถตอบสนองการเรียนรูทั้งรายบุคคล 

 
2.4  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 จากทฤษฎีและเอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวของดังกลาวผูวจิัยไดนํามาใชในการพัฒนาบทเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอน  โดยมีเนื้อหาบทเรียนตามโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544  มาพัฒนาบทเรียน  โดยการวิจัยคร้ังนี้ใชทฤษฎีการออกแบบบทเรียนของ พรเทพ  
เมืองแมน  (2544, หนา 46-57)  ในการสรางสื่อและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน  ทฤษฎีการวดั
ความพึงพอใจของ อนุวัติ  คูณแกว  (2546,หนา 45)  และการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน  ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  ของ เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต  รวมทั้งศึกษาขอมูลงานวิจัยอ่ืน ๆ  
เปนแนวทางเพื่อใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพดังนั้นผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง  ระบบคอมพิวเตอร  เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอนใหกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางบอวิทยาคม  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยคาดวา
บทเรียนที่สรางขึ้นจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นและ นักเรียนสามารถศึกษา
ความรูเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากในหองเรียนโดยผานคอมพิวเตอรชวยสอน  (CAI)  และเปนการวัด
ประสิทธิภาพของสื่อที่จัดทําขึ้นมาดวยวามีประสิทธิภาพในการนําไปใชงาน 
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