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บทคัดย่ อ
การออกแบบและพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอนโดยใช้ ADDIE Model ประกอบด้ ว ย
5 ขัน้ ตอน ได้ แก่ 1) การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การพัฒ นา 4) การนาไปใช้ 5) การประเมินผล
ทัง้ 5 ขัน้ ตอนนี ค้ รอบคลุ ม กระบวนการออกแบบและพัฒ นาทั ง้ หมดตัง้ แต่ เ ริ่ ม ต้ น จนได้ บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่สมบูรณ์ สาหรับแนวคิดของกาเย่นามาใช้ ในขัน้ ตอนการออกแบบการเรี ยนการ
สอนในบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน ซึ่ ง อยู่ใ นขัน้ ตอนที่ 2 ของ ADDIE Model แนวคิ ด ของกาเย่
มี 9 เหตุการณ์ ได้ แก่ 1) การกระตุ้นดึงดูดความสนใจ 2) การแจ้ งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ 3) การกระตุ้นให้
ระลึกถึงความรู้ เดิม 4) การนาเสนอเนือ้ หาใหม่ 5) การให้ แนวการเรี ยนรู้ 6) การกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนแสดง
ความรู้ ความสามารถ 7) การให้ ข้ อมู ล ป้ อ นกลั บ 8) การประเมิ น ผลพฤติ ก รรมของผู้ เรี ยน
9)การส่งเสริ มความคงทนในการเรี ยนรู้และนาไปใช้ ดังนันการออกแบบและพั
้
ฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่ผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาอย่างเป็ นระบบ และมีแนวคิดของนักการศึกษารองรับ
จะทาให้ ได้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนที่มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การออกแบบและพัฒนา บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอน แอดดีโ้ มเดล
แนวคิดของกาเย่
Abstract
The design and development of Computer Assisted Instruction using ADDIE Model
consists of 5 steps, which are 1) Analysis 2) Design 3) Development 4) Implementation
5) Evaluation. All these 5 steps cover all processes of design and development from the start
to finally a complete Computer Assisted Instruction. For the Concept of Gagne, it has been
used in the Instructional design of Computer Assisted Instruction, which is in the second step
of ADDIE Model.
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The Concept of Gagne consists of 9 events, which are 1) Gain Attention 2) Inform
Learners of Objectives 3) Stimulate Recall of Prior Learning 4) Present the Content 5) Provide
Learning Guidance 6) Elicit Performance 7) Provide Feedback 8) Assess Performance
9) Enhance Retention and Transfer to the Job. Therefore, the design and development of
Computer Assisted Instruction that has been systematically conducted and supported by the
idea of educators, will result in high quality and efficiency of Computer Assisted Instruction.
Keywords: Design and Development, Computer Assisted Instruction, ADDIE Model,
Concept of Gagne
บทนา
การจัดการศึกษาในยุคการเปลี่ยนแปลงเข้ าสู่ศตวรรษที่ 21 บทบาทของครู เปลี่ยนแปลง
จากการเป็ นผู้สอนแบบบรรยายให้ ความรู้ มาเป็ นผู้ทาหน้ าที่ช่วยเหลือผู้เรี ยนให้ พฒ
ั นาตนเองได้ อย่างเต็ม
ศัก ยภาพและเกิ ด การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต โดยน าสื่ อ สมัย ใหม่ (New Media) ซึ่ง เป็ น สื่ อ การศึก ษาใน
ยุคดิจิทัลเข้ ามาช่วยในการจัดการเรี ยนรู้ (อมรรัตน์ แซ่กวั่ง, 2559, น. 251) ทัง้ นีบ้ ทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็ นสื่อสมัยใหม่ประเภทหนึ่งที่ได้ รับความนิยมมาก
ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเองทังในระบบออฟไลน์
้
และระบบออนไลน์ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ทาให้
สามารถเรี ยนรู้ ได้ ทุกที่ ทุกเวลา บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นการนาเสนอบทเรี ยนในลักษณะ
มัล ติมี เดียปฏิ สัม พันธ์ โดยนาสื่อหลายประเภทมาใช้ ร่วมกัน ประกอบด้ วย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง
(Still Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทศั น์ (Video) มาผ่านกระบวนการ
ทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรมในลักษณะสื่อหลายมิติ (Hypermedia) ทาให้ สามารถเชื่อมโยง (Link)
เนื อ้ หาถึง กันได้ เช่น ผู้เ รี ยนต้ องการเรี ยนเนื อ้ หาเรื่ อ งใดก็ คลิก ที่ ปุ่มเมนู หรื อ คลิกที่ ข้อความที่ แสดง
การเชื่อมโยง (Hypertext) โปรแกรมก็จะแสดงเนื ้อหานัน้ ทันที นอกจากนี ้ผู้เรี ยนยังสามารถประเมินผล
การเรี ยนรู้ ของตนเองได้ โดยทาแบบฝึ กหัด แบบทดสอบ และสามารถตรวจสอบได้ ว่าทาถูกหรื อผิดกี่ข้อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนลักษณะนี ้จะช่วยกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรี ยนให้ จดจ่ออยู่กับ
บทเรี ยนตลอดเวลา ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ไปตามความสามารถของตนเอง จะเรี ยนอย่างช้ าๆ หรื อรวดเร็ ว
หรื อเรี ยนซ ้ากี่รอบก็ได้ ตามต้ องการ จนบรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้
การออกแบบและพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนให้ มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพต้ องทา
อย่ า งเป็ น ระบบ มี ก ระบวนการออกแบบและพัฒ นาและมี แ นวคิ ด ของนัก การศึก ษาเข้ า มารองรั บ
ในบทความนี ้ได้ นาเสนอกระบวนการออกแบบและพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยใช้ ADDIE
Model และใช้ แนวคิดของกาเย่ (Gagne) มาเป็ นแนวทางในการออกแบบการเรี ยนการสอนในบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ซึ่ง ADDIE Model เป็ นกระบวนการออกแบบและพัฒนาการสอนโดยใช้ วิธีระบบ
(System Approach)
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ADDIE Model เป็ นกระบวนการออกแบบและพัฒ นาการสอนโดยใช้ วิธีระบบ (System Approach) ยึด ผู้เ รี ย นเป็ น ศูน ย์ ก ลาง ทาให้ ผลการเรี ย นรู้ ที่ ออกมามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถน าผลการ
ประเมินไปใช้ เป็ นข้ อมูลป้อนกลับไปพิจารณาปรับปรุ งแก้ ไขในขันตอนต่
้
าง ๆ ที่ดาเนินการมาแล้ วให้ ดี
ยิ่ง ขึน้ (สุดารั ตน์ ยอดมงคล, 2558, ออนไลน์) ส่วนกาเย่เน้ นในด้ านการออกแบบการเรี ยนการสอน
โดยนาทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบสิ่งเร้ าและการตอบสนอง (S-R Theory) กับทฤษฎีความรู้ (Cognitive Field
Theory) มาผสมผสานกันทาให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเรี ยนรู้ จากการวางเงื่ อนไข
การเชื่อมโยงสิ่ง เร้ ากับการตอบสนอง การเสริ มแรงเมื่อผู้เรี ยนมีการตอบสนอง การจาแนกสิ่งต่าง ๆ
การเรี ยนรู้ ภาพรวมจนเกิดมโนทัศน์ นามาตังเป็
้ นกฎเกณฑ์ และนาความรู้ ไปแก้ ปัญหาในสถานการณ์
ต่า งๆ ได้ (Khuanjira, 2558, ออนไลน์ ) จากความส าคัญ ของ ADDIE Model และแนวคิด ของกาเย่
ดัง กล่าว ผู้เ ขี ยนจึง นามาใช้ เ ป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
โดยจะกล่าวถึงกระบวนการออกแบบและพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยใช้ ADDIE Model
เป็ นลาดับแรกก่อนเพื่อให้ มองเห็นภาพรวมของกระบวนการออกแบบและพัฒนา จากนันจึ
้ งจะกล่าวถึง
การออกแบบการเรี ยนการสอนในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนตามแนวคิดของกาเย่ เป็ นลาดับต่อไป
กระบวนการออกแบบและพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยใช้ ADDIE Model
ADDIE Model เป็ นกระบวนการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนที่นกั เทคโนโลยีการศึกษา
นิยมนามาใช้ ในการพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนเนื่องจากมีรูปแบบที่ง่ายและมีขนตอนชั
ั้
ดเจน สามารถ
น ามาใช้ ใ นการออกแบบและพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอนได้ เ ป็ น อย่า งดี ADDIE Model
มี 5 ขันตอน
้
ดังนี ้ (Kurt, 2018, Online)
1. การวิเคราะห์ (Analysis)
2. การออกแบบ (Design)
3. การพัฒนา (Development)
4. การนาไปใช้ (Implementation)
5. การประเมินผล (Evaluation)
การวิเคราะห์

การออกแบบ

การพัฒนา

การนาไปใช้

การประเมินผล

ภาพที่ 1 กระบวนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอนโดยใช้ ADDIE Model
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กระบวนการดั ง กล่ า วสามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการออกแบบและพั ฒ นาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน ได้ ดงั นี ้
การวิเคราะห์ (Analysis)
ในการออกแบบและพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน ควรเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการวิ เ คราะห์
ซึง่ การวิเคราะห์ที่สาคัญมี 4 ประการ คือ
1. วิเคราะห์ความจาเป็ น จะทาให้ ทราบว่าควรทาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาใดเรื่ องอะไร
ทังนี
้ ้อาจดูจากผลการเรี ยนของผู้เรี ยนว่า วิชาใด เรื่ องใด ที่ผลการเรี ยนออกมาไม่ดีหรื อเรื่ องใดมีเนื ้อหาที่
เข้ าใจยาก ก็เลือกเรื่ องนันมาสร้
้
างเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพื่อใช้ เป็ นสื่อช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้
ดีขึ ้น
2. วิเคราะห์รูปแบบของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เนื่องจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
มีหลายรู ปแบบ ต้ องวิเคราะห์ดูว่าจะทาออกมาในลักษณะใด เช่น ทาออกมาเป็ นบทเรี ยนเสนอเนื ้อหา
(Tutorial) แ บ บ ฝึ ก ทั ก ษ ะ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ( Drill and Practice) ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ล อ ง ( Simulation)
เกม ทาง ก ารศึ ก ษา ( Education Game) กา รสาธิ ต ( Demonstration) การท ดสอบ ( Testing)
การแก้ ปัญหา (Problem Solving) หรื อแบบรวมวิธีตา่ งๆ (Combination)
3. วิเคราะห์ผ้ เู รี ยน ว่าเป็ นใคร อายุเท่าไร มีความต้ องการและสนใจในด้ านใด มีความสามารถใน
การใช้ เทคโนโลยีมากน้ อยเพียงใด ฯลฯ การวิเคราะห์ผ้ เู รี ยนจะทาให้ ร้ ูจกั ผู้เรี ยนได้ ดี เพื่อออกแบบบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับลักษณะของผู้เรี ยน
4. วิเคราะห์เนื ้อหา โดยยึดตามหลักสูตรว่ามีเนื ้อหาเกี่ ยวกับเรื่ องใด มีวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้
อย่างไร และควรแบ่งเนื ้อหาออกเป็ นกี่หน่วยย่อยจึงจะเหมาะสม
การออกแบบ (Design)
การออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน ควรพิจารณาใน 5 ประเด็นต่อไปนี ้
1. การออกแบบเนื ้อหา มีขนตอนด
ั้
าเนินการดังนี ้
1.1 วางโครงสร้ างเนื อ้ หา ว่ า จะใช้ เนื อ้ หาใด แบ่ง เป็ นกี่ ห น่ ว ยย่ อ ยหรื อ กี่ บ ท ควรท า
เป็ นโครงสร้ างแบ่งเป็ นหมวดหมูไ่ ว้ และกาหนดว่าจะให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนเรี ยงลาดับไปทีละบทในลักษณะแบบ
เส้ นตรง (Linear) หรื อให้ ผ้ เู รี ยนเลือกเรี ยนได้ ตามความสนใจในลักษณะบทเรี ยนแบบสาขา (Branching)
เรี ยนได้ โดยไม่เรี ยงลาดับ ดังภาพที่ 2-3
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โครงสร้ างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบเส้ นตรง
ชื่อเรื่อง
ลงทะเบียน
คำชี้แจงกำรใช้
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้ อหำที่ 1

เนื้ อหำ

ตัวอย่ำง

กิ จกรรม/แบบฝึ กหัด

เนื้ อหำที่ 2

เนือ้ หา

ตัวอย่ำง

กิ จกรรม/แบบฝึ กหัด

เนื้ อหำที่......

เนื้ อหำ

ตัวอย่ำง

กิ จกรรม/แบบฝึ กหัด

แบบทดสอบหลังเรียน

ภาพที่ 2 โครงสร้ างของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนแบบเส้ นตรง
โครงสร้ างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบสาขา
ชื่อเรื่อง
ลงทะเบียน
เมนูหลัก

คำชี้แจง

วัตถุประสงค์

แบบ
ทดสอบ

เนื้ อหำที่ 1

เนื้ อหำที่ 2

เนื้ อหำที่...

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

กิ จกรรม/แบบฝึ กหัด

กิ จกรรม/แบบฝึ กหัด

แบบ
ทดสอบหลัง

กิ จกรรม/แบบฝึ กหัด

ภาพที่ 3 โครงสร้ างของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนแบบสาขา
1.2 คัด เลื อ กเนื อ้ หา เนื่ อ งจากพื น้ ที่ ห น้ า จอของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนมี จ ากั ด
จึงต้ องนาเสนอเนื ้อหาเฉพาะประเด็นสาคัญ กระชับ อ่านแล้ วได้ ใจความ เข้ าใจง่าย
1.3 เรี ยงลาดับเนื ้อหา เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนื ้อหาได้ ง่าย ควรเรี ยงลาดับเนื ้อหาจากเรื่ องที่ง่าย
ไปหาเรื่ องยาก หรื อจากเหตุไปหาผล
1.4 ใช้ ภาษาให้ เหมาะสม ง่ายต่อความเข้ าใจและสอดคล้ องเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
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2. การออกแบบการเรี ยนการสอน การออกแบบการเรี ยนการสอนในบทความนี ้ยึดตามแนวคิด
ของกาเย่ มี 9 เหตุก ารณ์ ซึ่ง ได้ กล่าวรายละเอี ย ดไว้ ในหัวข้ อเรื่ องการออกแบบการเรี ยนการสอนใน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนตามแนวคิดของกาเย่
3. การออกแบบหน้ าจอ มีความสาคัญมากกับการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพราะ
ถ้ าออกแบบหน้ าจอได้ เหมาะสมสวยงามสะดวกต่อการใช้ ก็จะดึงดูดจูงใจผู้เรี ยนให้ เข้ ามาศึกษาเรี ยนรู้
การออกแบบหน้ าจอต้ องวางโครงสร้ างโดยใช้ ความรู้ทางด้ านการจัดองค์ประกอบศิลป์ เข้ ามาช่วยในการ
จัด ข้ อความ ภาพนิ่งและกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว วีดทิ ศั น์ และเสียงให้ สอดรับกัน ดังภาพที่ 4

หัวข้อ
หัวข้อย่อย

ภำพ

ตัวอักษร
เมนูหลัก

ย้อนกลับ

ต่อไป

ออก

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการวางโครงร่างออกแบบหน้ าจอ
3.1 ข้ อความ ควรใส่ข้อความในแต่ละหน้ าให้ พอเหมาะไม่มากเกินไป ขนาดตัวอักษรสีสนั
และรู ปแบบของตัวอักษรต้ องเหมาะสมกับเนือ้ หาและผู้เรี ยน ถ้ าพืน้ หลังมีสีเข้ มควรใช้ ตวั อักษรสีอ่อน
ถ้ าพื ้นหลังสีออ่ นควรใช้ ตวั อักษรสีเข้ ม ฯลฯ เป็ นต้ น
3.2 ภาพนิ่งและกราฟิ ก ภาพที่นามาใช้ ควรเหมาะสมกับวัยของผู้เรี ยน เช่น ถ้ าเป็ นเด็กเล็ก
จะชอบภาพการ์ ตนู แต่ถ้าเป็ นเด็กโตควรเป็ นภาพถ่ายเสมือนจริ งที่บง่ บอกรายละเอียดของเนื ้อหาในภาพ
ได้ มากขึ ้น นอกจากนี ้การใช้ ภาพกราฟิ กมาเป็ นพื ้นหลังไม่ควรมีลวดลายมากเกินไปจนแย่งความสนใจ
ของผู้เรี ยนจากเนื ้อหาที่นาเสนอและยังทาให้ อา่ นข้ อความไม่ชดั เจน
3.3 ภาพเคลื่อนไหว ในกรณี ที่เนือ้ หามีความซับซ้ อนมากจนไม่สามารถใส่ข้อความและ
ภาพลงไปได้ หมดจะทาให้ หน้ าจอแน่นไม่สวยงาม จึงควรใช้ ภาพเคลื่อนไหวมาช่วยอธิบายเนื ้อหาให้ เข้ าใจ
ง่ายขึ ้น
3.4 วีดทิ ศั น์ นามาใช้ อธิบายเนื ้อหาที่มีความซับซ้ อนให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น แต่วีดิทศั น์ไม่ควรยาว
เกิ นไปเพราะจะทาให้ ไ ฟล์ ใหญ่ โหลดช้ า เปิ ดแล้ วสะดุดบ่อย และควรมี ปมควบคุ
ุ่
มการเล่นหรื อหยุด
เดินหน้ า ถอยหลัง ปรับความดังของเสียงได้ ตามความต้ องการของผู้เรี ยน

22

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยใช้ แอดดีโ้ มเดลและแนวคิดของกาเย่
Design and Development of Computer Assisted Instruction Using ADDIE Model and Concept of Gagne

วารสารครุ ศาสตร์ สาร : Journal of Educational Studies

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

การออกแบบปฏิสมั พันธ์ เป็ นการออกแบบปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ควรให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ควบคุมบทเรี ยนด้ วยตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้ าถัดไปหรื อไปยังเนื ้อหาที่
ต้ องการโดยมีการสร้ างปุ่ มไว้ ให้ ผ้ เู รี ยนเลือกคลิกกดเอาเอง และในการทาแบบทดสอบหรื อแบบฝึ กหัด
ต่ า งๆ เมื่ อ ท าเสร็ จ ต้ อ งมี ข้ อมู ล ป้ อ นกลั บ (Feedback) ให้ ผู้ เรี ย นทราบผลทั น ที ว่ า ท าถู ก หรื อ ผิ ด
ในการออกแบบปฏิ สัม พัน ธ์ นัน้ ควรเลื อ กใช้ เ อฟเฟคต่า งๆ ของโปรแกรมที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนให้ เต็มประสิทธิภาพ เช่น ใช้ เม้ าส์ชี ้ที่รูปภาพแล้ วมีคาอธิบายภาพแสดงออกมา หรื อ
ใช้ เม้ าส์คลิกที่รูปภาพแล้ วมีวีดทิ ศั น์แสดงขึ ้นมา ฯลฯ ดังภาพที่ 5

เอาเม้าส์ชท้ี ่ี
ภาพ

เอาเม้าส์คลิกทีภ่ าพ จะปรากฏ วีดทิ ศั น์เกีย่ วกับภาพนัน้

ภาพที่ 5 ตัวอย่างรูปแบบปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
5. การจัดทาสตอรี่ บอร์ ด เมื่อออกแบบในด้ านต่างๆ ตามที่กล่าวมาเรี ยบร้ อยแล้ วจึงนามาจัดทา
สตอรี่ บอร์ ด ซึง่ เป็ นการเขียนกรอบแสดงเรื่ องราวของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนที่จะให้ ปรากฏในแต่ละ
กรอบหรื อในแต่ละหน้ าจอ คล้ ายกับการเขียนบทสคริปต์วีดทิ ศั น์ แต่มีรายละเอียดมากกว่าเพราะต้ องบอก
การทางานของตัวเชื่ อมโยงในกรอบนัน้ ด้ ว ยว่า จะเชื่ อมโยงไปกรอบไหนและมี ปฏิ สัม พัน ธ์ อ ะไรบ้ า ง
การเขี ยนสตอรี่ บอร์ ดนี อ้ าจใช้ วิธี ก ารเขี ยนหรื อวาดด้ วยมื อ หรื อใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ ามาช่ว ย
ในการจัดทาก็ได้ ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การเขียนสตอรี่ บอร์ ด
ที่มา : http://3.bp.blogspot.com/-hTKyVktGp6E/VTki6ICUDvI
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การพัฒนา (Development)
ขัน้ ตอนนี เ้ ป็ น การน าสิ่ ง ต่ า งๆ ที่ ไ ด้ อ อกแบบและจัด ท าสตอรี่ บ อร์ ด ไว้ มาสู่ก ารผลิ ต บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยใช้ โปรแกรมต่างๆ ที่ผ้ ผู ลิตมีความถนัด เช่น Adobe Captivate, Adobe Flash
เมื่อผลิตแล้ วต้ องนามาทดสอบการใช้ งานเบื ้องต้ นโดยผู้ผลิตทดสอบและปรับปรุ งแก้ ไขด้ วยตนเองเป็ น
ล าดับ แรก จากนัน้ น าไปให้ ผ้ ู เชี่ ย วชาญด้ า นเนื อ้ หา 3 คน และผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นการผลิ ต บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน 3 คนทดลองใช้ และประเมินบทเรี ยนลงในแบบประเมินคุณภาพซึ่งมีลกั ษณะเป็ นมา
ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert คือ 5 (มากที่สดุ ) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้ อย) 1 (น้ อยที่สดุ )
ในด้ านเนือ้ หาจะประเมินเกี่ ยวกับ เนื ้อหาวิชา การดาเนินเรื่ อง การใช้ ภาษา ความถูกต้ อง ชัดเจน ของ
แบบทดสอบ ฯลฯ เป็ นต้ น ในด้ านการผลิตบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจะประเมินเกี่ยวกับ การลาดับ
เนื ้อหา การออกแบบหน้ าจอ ภาพ ภาษา เสียง ตัวอักษร สี การปฏิสมั พันธ์โต้ ตอบกับบทเรี ยน ฯลฯ เป็ นต้ น
จากนันน
้ าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญแต่ละชุดมาหาค่าเฉลี่ยและเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์คณ
ุ ภาพ จะทา
ให้ ทราบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนที่ผลิตขึ ้นมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับใด ซึ่งต้ องมีคณ
ุ ภาพในแต่ละด้ าน
อยู่ในระดับมากขึ ้นไปจึงจะผ่านไปสู่ขนตอนการน
ั้
าไปใช้ ได้ สาหรับเกณฑ์ที่ใช้ ประเมินคุณภาพบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนนิยมกาหนดเกณฑ์ ดังนี ้
เกณฑ์การประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
4.51-5.00 หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพ มากที่สดุ
3.51-4.50 หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพ มาก
2.51-3.50 หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพ ปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพ น้ อย
1.00-1.50 หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพ น้ อยที่สดุ
การนาไปใช้ (Implementation)
การนาไปใช้ มี 2 ลักษณะคือ การใช้ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และ
การใช้ ในชันเรี
้ ยนจริงเพื่อประเมินผลบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
1. การใช้ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นการนาไปทดลองใช้ อย่าง
น้ อย 3 ครัง้ ดังนี ้ (ศักดิค์ เรศ ประกอบผล, 2561, น. 306-308)
ครัง้ ที่ 1 ทดลองใช้ รายบุคคล ทดลองกับผู้เรี ยน 3 คน ประกอบด้ วย ผู้เรี ยนที่เรี ยน เก่ง ปานกลาง
อ่อน อย่างละ 1 คน เมื่อทดลองเสร็ จจะสัมภาษณ์ผ้ เู รี ยนเพื่อเก็บข้ อมูลมาปรับปรุ งบทเรี ยนให้ ดีขึ ้น เช่น
สอบถามว่าตัวหนังสืออ่านยากไปไหม เสียงบรรยายดังฟั งชัดไหม ภาพประกอบเหมาะสมไหม ฯลฯ เป็ น
ต้ น เมื่อปรับปรุงเสร็จจึงนาไปทดลองใช้ ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 2 ทดลองใช้ กบั กลุ่มย่อย ประมาณ 9 คน ประกอบด้ วย ผู้เรี ยนที่เรี ยน เก่ง ปานกลาง อ่อน
อย่างละ 3 คน เมื่ อทดลองเสร็ จ จะนาคะแนนจากการเรี ยนมาหาแนวโน้ ม ประสิทธิ ภ าพของบทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอน โดยนิ ย มใช้ สูต ร E1 /E2 ค านวณหาค่า ประสิ ทธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
ช่วยสอนการออกแบบและพั
มีสตู รการคฒานวณ
ดังนี ้
นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยใช้ แอดดีโ้ มเดลและแนวคิดของกาเย่
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การหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน โดยใช้ สตู ร E1/E2
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556, น. 10)
สูตร

สูตร

E1
E1

=
=

x 100
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (ระหว่างเรี ยน)

A
N

=
=
=

คะแนนรวมจากการทาแบบฝึ กหัด
คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัด
จานวนผู้เรี ยน

E2
E2

=
=

x 100
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (หลังเรี ยน)

= คะแนนรวมจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
B = คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยน
N = จานวนผู้เรี ยน
เมื่อคานวณหาค่า E1/E2 ออกมาได้ แล้ วจะนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตงไว้
ั้
ซึ่งนิยมตังไว้
้ 2 ค่า เช่น 80/80 85/85 90/90 ฯลฯ เป็ นต้ น ถ้ าตังค่
้ าตัวเลขไว้ มากประสิทธิภาพก็ยิ่งมาก
แต่บางวิชาที่มีความยากมากอาจตังค่
้ าเกณฑ์ประสิทธิ ภาพต่ากว่านีบ้ ้ างก็ได้ โดยทั่วๆ ไปนิยมตังไว้
้ ที่
80/80 ถ้ าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่สร้ างขึ ้น มีคา่ ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์หรื อเท่ากับเกณฑ์ที่ตงั ้
ไว้ แ สดงว่า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ง ในการทดลองครั ง้ ที่ 2 นี ้ เป็ น เพี ย งการหาแนวโน้ ม ของประสิ ท ธิ ภ าพ
ผลที่ ออกมาอาจจะยัง ไม่ถึง เกณฑ์ คือยัง ไม่มี ประสิทธิ ภ าพ ต้ องนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมา
ปรับปรุงแก้ ไขอีกเพื่อนาไปใช้ ในการทดลองครัง้ ที่ 3 ต่อไป
ครั ง้ ที่ 3 เป็ นการทดลองภาคสนามกับ ผู้เ รี ย นประมาณ 30 คน ที่ มี ผ้ ู เรี ย นคละกัน ทัง้ เก่ ง
ปานกลาง อ่อน แล้ วนาคะแนนจากการเรี ยนมาหาประสิทธิภาพด้ วยสูตร E1/E2 อีก จนได้ ค่าตามเกณฑ์
80/80 ถ้ าไม่ไ ด้ ตามเกณฑ์ ก็ต้องปรั บปรุ ง และทดลองต่อไปจนกว่าจะได้ ตามเกณฑ์ และเมื่อบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์แล้ ว จึงนาไปใช้ ในชันเรี
้ ยนจริงเพื่อประเมินผลบทเรี ยน
2. การใช้ ในชันเรี
้ ยนจริงเพื่อประเมินผลบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน การนาไปใช้ ในชันเรี
้ ยนจริ ง
ควรเป็ นชั น้ เรี ยนที่ จั ด ผู้ เรี ยนคละกั น ทั ง้ เก่ ง ปานกลาง อ่ อ น ประมาณ 30 คนหรื อมากกว่ า
โดยจะนาคะแนนที่ได้ จากการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) และหลัง เรี ยน (Post-test) ไปประเมินผล
ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในขันตอนการประเมิ
้
นผล
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การประเมินผล (Evaluation)
เป็ น การน าคะแนนจากการใช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอนในชัน้ เรี ย นจริ ง มาเปรี ย บเที ย บ
ประเมินผลดูวา่ ผู้เรี ยนมีคา่ เฉลี่ยของคะแนนก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
หรื อไม่ โดยใช้ สถิติ t-test แบบ Dependent ในการทดสอบการเปรี ยบเทียบ ดังนี ้
1. การเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน ใช้ สตู ร t-test แบบ Dependent
(สุพจน์ อิงอาจ, 2555, น. 133)
สูตร

t

=

D
n D   D 
2

2

n  1

t
D

=
=

n

=

ค่าที
ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ (ความแตกต่างของ
คะแนนก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนของผู้เรี ยนแต่ละคน)
จานวนคู่

จากสถิติดงั กล่าวเมื่อคานวณหาค่า t ออกมาแล้ วจะนาไปเปรี ยบเทียบกับค่า t จากตาราง
โดยมีการเลือกกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติไว้ ที่ 0.5 หรื อ 0.1 แล้ วแต่ผ้ ูผลิตบทเรี ยนว่าจะยอมให้ เกิด
ความคลาดเคลื่อนมากน้ อยเพียงใด ถ้ าตังไว้
้ ที่ 0.1 ก็จะยอมให้ เกิดความคลาดเคลื่อนน้ อยกว่าตังไว้
้ ที่ 0.5
เมื่อคานวณค่า t ออกมาแล้ ว ถ้ าค่า t ที่คานวณได้ มากกว่าหรื อเท่ากับค่า t ตาราง จะสรุปผลได้ ว่าคะแนน
ก่อนเรี ยนกับคะแนนหลังเรี ยนแตกต่างกัน หรื อคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับตามที่ตงไว้
ั ้ การประเมินผลบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนในขันตอนนี
้
้ จะเป็ นการย ้าทาให้
มีน ้าหนักมากขึ ้นอีกว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ที่ออกแบบและพัฒนาขึ ้นมานันน
้ าไปใช้ ได้ ผลดีจริ ง
สามารถใช้ ในการเรี ยนการสอนได้
กระบวนการออกแบบและพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยใช้ ADDIE Model ในขันตอน
้
การนาไปใช้ และขันตอนการประเมิ
้
นผลที่กล่าวมาข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอในลักษณะเชิงวิจยั ที่นาการหา
ประสิทธิ ภ าพและการเปรี ยบเที ย บคะแนนก่อ นเรี ยนกับหลัง เรี ยนเข้ ามาใช้ ใ นการประเมินผล ท าให้
การออกแบบและพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีน ้าหนักดีขึน้ แต่ถ้าผู้ผลิตบทเรี ยนไม่ต้องการ
ความยุ่งยากซับซ้ อนมากนัก ในขันตอนการน
้
าไปใช้ อาจดาเนินการโดยนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ไปทดลองใช้ กบั ผู้เรี ยนที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายและประเมินการใช้ ดวู ่ามีปัญหาหรื ออุปสรรคใดบ้ างแล้ วนามา
ปรับปรุงให้ ดีขึ ้น ส่วนขันตอนการประเมิ
้
นผลก็ประเมินดู ว่าในแต่ละขันตอนของกระบวนการออกแบบและ
้
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พัฒนามีปัญหาและอุปสรรคตรงไหน เพื่อนามาปรับปรุงแก้ ไขอย่างต่อเนื่อง และต้ องประเมินผู้เรี ยนด้ วย
ว่าสามารถเรี ยนรู้ ได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ ที่กาหนดไว้ หรื อไม่ เพียงเท่านีก้ ็จะได้ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนที่สามารถนาไปใช้ ในการเรี ยนการสอนได้
การออกแบบการเรียนการสอนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวคิดของกาเย่
การออกแบบการเรี ย นการสอนในบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนตามแนวคิ ด ของกาเย่
อยู่ในขัน้ ตอนที่ 2 การออกแบบ (Design) ของ ADDIE Model ที่ ได้ กล่าวค้ างไว้ ในตอนต้ น โดยกาเย่
กล่าวว่า การเรี ยนรู้จะได้ ผลดีต้องทาให้ เกิดเหตุการณ์สอน 9 ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้ (University of Florida,
2018, Online)
1. กระตุ้นดึงดูดความสนใจ
2. การแจ้ งวัตถุประสงค์ การเรียนรู้
3. การกระตุ้นให้ ระลึกถึงความรู้เดิม
4. การนาเสนอเนือ้ หาใหม่
5. การให้ แนวการเรียนรู้
6. การกระตุ้นให้ ผ้ ูเรียนแสดงความสามารถ

7. การให้ ข้อมูลป้อนกลับ
8. การทดสอบความรู้ใหม่
9. การส่ งเสริมความคงทนในการเรี ยนรู้ และการนาความรู้ ไปใช้

ภาพที่ 7 เหตุการณ์สอน 9 ขันตอน
้
ตามแนวคิดของกาเย่
เหตุการณ์ ส อนทัง้ 9 ขัน้ ตอนสามารถนามาใช้ ในการออกแบบการเรี ยนการสอนในบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนได้ ดงั นี ้
1. กระตุ้นดึงดูดความสนใจ (Gain Attention)
เป็ นการสร้ างแรงจูงใจและเร้ าความสนใจให้ ผ้ เู รี ยนอยากเข้ าไปศึกษาบทเรี ยน ดังนันสิ
้ ่งที่จะเป็ น
แรงจูงใจลาดับแรกของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนก็คือหน้ าปกของบทเรี ยน ควรออกแบบให้ สวยงาม
มี ภาพ แสง สี เสียง และตัวอักษรชื่อเรื่ อง สวยงาม เด่น สะดุดตา ทาให้ ผ้ เู รี ยนอยากเปิ ดเข้ าไปดู
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2. การแจ้ งวัตถุประสงค์ การเรี ยนรู้ (Inform Learners of Objectives)
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ต้ องบอกวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ หรื อจุดประสงค์การเรี ยนรู้
เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนทราบประเด็นสาระสาคัญของเนือ้ หาว่ามีอะไรบ้ าง และเมื่อเรี ยนจบแล้ วผู้เรี ยนสามารถ
ทาอะไรได้ บ้าง ควรกาหนดเป็ นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดและสังเกตได้ โดยใช้ ประโยคสันๆ
้
อ่านแล้ วเข้ าใจง่าย เช่น “อธิบายความหมายและความสาคัญของคอมพิวเตอร์ ได้ ” ไม่ควรมีมากข้ อเกินไป
และควรใช้ กราฟิ กเข้ ามาช่วย เช่น ตีกรอบ หรื อทาเป็ นวงกลม ลูกศร ฯลฯ เพื่ อเน้ นให้ ข้อความ ดูเด่น
อ่านง่าย น่าสนใจ
3. การกระตุ้นให้ ระลึกถึงความรู้ เดิม (Simulate Recall of Prior Learning)
การเรี ย นรู้ ที่ ดี ค วรมี ก ารเชื่ อ มโยงความรู้ เดิม กับ ความรู้ ใหม่ ถ้ า ท าได้ ผ้ ูเ รี ย นจะจดจ าได้ น าน
เกิ ดความจ าถาวรขึน้ ในบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ว ยสอนสามารถกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนระลึกถึง ความรู้ เดิม
โดยให้ ผ้ ูเรี ยนทาการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) ก่อนเข้ าสู่บทเรี ยนเนื อ้ หาใหม่ เพื่ อเป็ นการประเมิ น
ความรู้เดิมของผู้เรี ยนและดึงความรู้เดิมที่เคยเรี ยนรู้มาใช้ สาหรับเรี ยนรู้เนื ้อหาใหม่
4. การนาเสนอเนือ้ หาใหม่ (Present the Content)
เมื่ อผู้เ รี ยนระลึกถึงความรู้ เดิม แล้ วจึงนาเสนอเนื อ้ หาความรู้ ใหม่ รู ปแบบการนาเสนอเนื อ้ หา
มีหลายลักษณะ เช่น การนาเสนอโดยใช้ ข้ อความ ภาพนิ่ง กราฟิ ก กราฟ แผนภาพ ตาราง ภาพเคลื่อนไหว
วีดิทศั น์ และเสียง ฯลฯ เป็ นต้ น ซึ่งจะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจได้ ง่ายและเรี ยนรู้ ได้ รวดเร็ ว ตลอดจน
มีความคงทนในการเรี ยนรู้จดจาได้ นานขึ ้น
5. การให้ แนวการเรี ยนรู้ (Provide Learning Guidance)
การให้ แนวการเรี ยนรู้ ก็ คือการกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนนาความรู้ เดิมมาใช้ ในการศึกษาความรู้ ใหม่
โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเ รี ยน ได้ ใช้ ความคิด วิเ คราะห์ และลงมื อทากิ จ กรรมต่างๆ อย่างสม่ าเสมอตามที่
กาหนดไว้ ผู้ออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนต้ องพยายามค้ นหาเทคนิคในการกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนนา
ความรู้เดิมมาใช้ ในการศึกษาความรู้ใหม่ เช่น เทคนิคการให้ ตวั อย่างที่ถกู ต้ องและตัวอย่างที่ไม่ใช่ตวั อย่าง
ที่ ถูก ต้ อ ง จะท าให้ ผ้ ูเ รี ย นสามารถเปรี ย บเที ย บสิ่ ง ที่ ถูก ต้ อ งกับ สิ่ ง ไม่ ถูก ต้ อ งได้ หรื อ อาจใช้ วิ ธี เ รี ย น
โดยการค้ นพบ พยายามให้ ผ้ เู รี ยนคิดหาเหตุผล ค้ นคว้ า และวิเคราะห์หาคาตอบด้ วยตนเอง
6. การกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนแสดงความสามารถ (Elicit Performance)
ควรออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ให้ มีการกระตุ้นผู้เรี ยนทากิจกรรมต่างๆ เชิงโต้ ตอบ
กับบทเรี ยน ไม่ว่าจะเป็ นการตอบคาถาม แสดงความคิดเห็น เลือกกิจกรรม และมีปฏิสมั พันธ์กบั บทเรี ยน
สิ่งเหล่านี ้จะช่วยทาให้ ผ้ เู รี ยนไม่ร้ ูสึกเบื่อ จะเฝ้าติดตามบทเรี ยนอย่างต่อเนื่องทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่ดีและ
ยังเป็ นการทดสอบผู้เรี ยนด้ วยว่าเข้ าใจเรื่ องที่เรี ยนมาหรื อไม่
7. การให้ ข้อมูลป้ อนกลับ (Provide Feedback)
การให้ ข้อมูลป้อนกลับเป็ นการให้ ข้อมูลแก่ผ้ เู รี ยนหลังจากที่ได้ ทากิจกรรม แบบฝึ กหัด หรื อตอบ
ค าถามต่ า งๆ ว่ า ที่ ท าไปนัน้ ถู ก หรื อ ผิ ด ถ้ าตอบถูก ก็ ค วรเสริ ม แรงให้ ผ้ ู เรี ย นอาจเป็ น การชมเชยว่ า
“เยี่ยมมาก” แต่ถ้าตอบผิดก็ควรให้ กาลังใจว่า “ไม่เป็ นไร” หรื อ “ลองใหม่อีกที ” และแนะนาให้ ไปศึกษา
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เพิ่มเติมในเรื่ องนันๆ
้ ยิ่งถ้ าสามารถขยายความได้ ด้วยว่าตอบผิดเพราะอะไรจะดีมาก ผู้เรี ยนจะได้ ความรู้
เพิ่ม เติม การให้ ข้อมูล ป้อนกลับนี ค้ วรแสดงผลป้อนกลับทันที เมื่อผู้เรี ยนทากิจ กรรมนัน้ เสร็ จ ในแต่ละ
รายการ
8. การทดสอบความรู้ ใหม่ (Assess Performance)
การทดสอบความรู้ ใหม่ เป็ นการทดสอบความรู้ ของผู้เรี ยนเพื่อประเมินว่าผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้
ตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ ที่กาหนดไว้ หรื อไม่ เรี ยกว่าการทดสอบหลัง เรี ยน (Post-test) การทดสอบ
นอกจากจะเป็ นการประเมินผลการเรี ยนรู้แล้ ว ยังมีผลต่อความคงทนในการจดจาเนื ้อหาของผู้เรี ยนด้ วย
เพราะช่ว ยทาให้ ผ้ ูเ รี ย นระลึกถึง เรื่ อ งที่ ไ ด้ เรี ยนมา ดัง นัน้ แบบทดสอบจึง ควรถามเรี ยงตามล าดับของ
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้
9. การส่ งเสริมความคงทนในการเรี ยนรู้ และการนาความรู้ ไปใช้ (Enhance Retention and
Transfer to the Job)
ขันตอนนี
้
้ในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนจะตรงกับส่วนของการสรุปบทเรี ยน การสรุปบทเรี ยนเป็ น
ส่วนสาคัญอยูต่ อนสุดท้ ายของบทเรี ยน ควรสรุปเฉพาะประเด็นสาคัญๆ รวมทังข้
้ อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทบทวนความรู้ ของตนเองหลังจากได้ เรี ยนรู้ จากบทเรี ยนแล้ ว และควรชี ้แนะเนื ้อหาที่
เกี่ยวข้ องหรื อใช้ อ้างอิงเพิ่มเติมให้ ผ้ เู รี ยนทราบด้ วยเพื่อนาไปใช้ ศกึ ษาเรี ยนรู้เพิ่มเติม หรื อนาไปประยุกต์ใช้
กับงานอื่นๆ ต่อไป
สรุป
การออกแบบและพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ที่ผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนา
อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ ADDIE Model และมีแนวคิดของกาเย่รองรับ จะทาให้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้ เป็ นอย่างดี
จากที่กล่าวมาตังแต่
้ ต้นสามารถสรุ ปองค์ประกอบที่สาคัญที่บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจาเป็ นต้ องมี
ได้ แก่ 1) ปกชื่อบทเรี ยน ถ้ าออกแบบได้ สวยงาม จะช่วยกระตุ้น เร้ าความสนใจ ให้ ผ้ เู รี ยนอยากเปิ ดเข้ าไป
อ่านบทเรี ยน 2) คาชี ้แจงการใช้ บทเรี ยน อธิบายให้ ผ้ เู รี ยนทราบวิธีการเข้ าไปเรี ยนรู้ในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 3) วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ อธิบายให้ ผ้ เู รี ยนทราบว่าเมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนแล้ วผู้เรี ยนสามารถทา
อะไรได้ บ้ าง 4) เมนู ห ลั ก แสดงรายการและเรื่ องย่ อ ยของบทเรี ยนที่ จ ะให้ ผู้ เรี ยนเลื อ กเรี ยน
5) แบบทดสอบก่อนเรี ยน เป็ นการประเมินความรู้พื ้นฐานและกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนดึงความรู้ เดิมมาใช้ เรี ยนรู้
เนื ้อหาใหม่ 6) เนื ้อหาบทเรี ยน เป็ นส่วนที่นาเสนอเนื ้อหาและกิจกรรมต่างๆ ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ ร่วม
คิด ร่ วมทาบทเรี ยนด้ วยตนเองตามความสามารถของแต่ละคน 7) แบบทดสอบหลังเรี ยน เป็ นส่วนที่ใช้
ประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้ หรื อไม่ 8) บทสรุปและการ
นาไปใช้ เป็ นการสรุ ปประเด็นที่ส าคัญของเนื อ้ หา และเสนอแนะแหล่ง เรี ยนรู้ เพิ่ม เติม พร้ อมทัง้ แสดง
ตัวอย่างการนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ 9) ผู้จัดทาเป็ นการนาเสนอรายนามผู้จดั ทาพร้ อมทัง้ ประวัติและ
ผลงานของผู้จดั ทาโดยย่อ
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