
บทท่ี  2

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังมีรายละเอียด
ตามหัวขอตอไปนี้

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. การเรียนรูภาษา
3. นักเรียนสองภาษา
4. ความคงทนในการเรียนรู
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
1.1  ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  หรือที่นิยมเรียกสั้นๆวา  CAI  ยอมาจาก Computer-Assisted
Instruction นั้น  ไดมีผูกลาวถึงความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวหลายทาน  ดังนี้

ถนอมพร  (ตันพิพัฒน)เลาหจรัสแสง (2541:7)  ไดกลาวโดยสรุปวา  คอมพิวเตอรชวยสอน
หมายถึง  ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่ง  ซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรใน
การนําเสนอสื่อประสม  อันไดแก  ขอความ  ภาพนิ่ง  กราฟก  แผนภูมิ  กราฟ  ภาพเคลื่อนไหว
วีดิทัศน  และเสียง  เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริง
ในหองเรียนมากที่สุด  โดยคอมพิวเตอรชวยสอนจะนําเสนอเนื้อหาทีละจอภาพ

วุฒิชัย  ประสารสอย (2543 :10)  ใหความหมายวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เปนการ
จัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อชวยถายโยงเนื้อหาความรูไปสูผูเรียน

ไพโรจน  ตีรณธนากุล,  ไพบูลย  เกียรติโกมล  และเสกสรรค  แยมพินิจ (2546 :21)  สรุป
ความหมายของ  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  คือ  การนําคอมพิวเตอรเขามาเสริม  เพื่อชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น  การใชคอมพิวเตอรเสริมการสอนนี้สามารถใชประกอบ
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ขณะที่ผูสอนทําการสอนเองหรือการใชสอนแทนผูสอนทั้งหมดก็ได

พรเทพ  เมืองแมน (2544 :3)  ไดกลาววา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เปนบทเรียนที่ไดรับ
การออกแบบโดยอาศัยศักยภาพของคอมพิวเตอรในดานการนําเสนอ  ที่สามารถนําเสนอบทเรียนใน
ลักษณะของสื่อประสม (Multimedia)  คือ  นําเสนอไดทั้งขอความ  กราฟก  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว
วีดิทัศน  และเสียง  นอกจากนั้น  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังเปนบทเรียนที่ผูเรียนสามารถโตตอบ
หรือมีปฏิสัมพันธ (Interact)  กับบทเรียน  พรอมทั้งไดรับผลยอนกลับ (Feedback) อยางทันทีทันใด
รวมทั้งสามารถประเมินและตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนไดตลอดเวลาบทเรียนคอมพิเตอรชวย
สอนจึงเปนบทเรียนที่สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของ  ผูเรียนไดเปนอยางดี

รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย  (2548)  กลาววา  คอมพิวเตอรชวยสอน คือ การนําคอมพิวเตอรมาใช
ประกอบการเรียนการสอน หรือเปนเครื่องมือของครูที่ใชสอนในเนื้อหาตางๆ โดยผูเรียนสามารถศึกษา
ดวยตนเองหรือเปนกลุม ซ่ึงคอมพิวเตอรชวยสอนจะใหทั้งภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เสียงบรรยาย
ประกอบกันเปนเรื่องราวโดยมีคอมพิวเตอรเปนตัวควบคุมระบบและแสดงเนื้อหาบนจอภาพ

บุญชม  ศรีสะอาด (2537 : 123)  ไดกลาววา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  คือ  การใช
คอมพิวเตอรในการสอนรายบุคคลโดยใชโปรแกรมที่ดําเนินการสอนภายใตการควบคุมของ
คอมพิวเตอร ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนมีความกาวหนาตามอัตราของตนเอง  เปนการสอนที่ตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนแตละคน

จากความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่กลาวมานี้  อาจสรุปไดวา  บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  หมายถึง  การนําคอมพิวเตอรมาใชในกระบวนการเรียนการสอนที่มีการนํา
เสนอเนื้อหาและกิจกรรมใหผูเรียนไดโตตอบรวมทั้งไดรับผลยอนกลับจากบทเรียน  และเปนบทเรียน
ที่สามารถตอบสนองความแตกตางของผูเรียนแตละคนได

1.2  คุณลักษณะสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คุณลักษณะที่เปนองคประกอบสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอน  มี  4  ประการ  ไดแก

(ถนอมพร (ตันติพิพัฒน)  เลาหจรัสแสง, 2541 : 8 – 11 )
1. สารสนเทศ (Information)  ในที่นี้หมายถึง  เนื้อหาสาระ (Content) ที่ไดรับการเรียบ

เรียงแลวเปนอยางดี  ซ่ึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไดรับทักษะอยางหนึ่งอยางใดตามที่ผูสรางได



12

กําหนดวัตถุประสงคไว  โดยการนําเสนอเนื้อหานี้อาจจะเปนการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบตางๆ
ซ่ึงอาจเปนในลักษณะทางตรงหรือทางออมก็ได

2. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individualization)  การตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลคือลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอน  บุคคลแตละบุคคลมีความแตกตางกันทางการเรียน
รูซ่ึงเกิดจากบุคลิกภาพ  สติปญญา  ความสนใจ  พื้นฐานความรูที่แตกตางกันออกไป  กลาวคือ
คอมพิวเตอรชวยสอนจะตองมีความยืดหยุนมากพอที่ผูเรียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน
รวมทั้งการเลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนได  การควบคุมการเรียนของตนนี้มีอยูหลาย
ลักษณะดวยกัน  ลักษณะสําคัญ ๆ ไดแก

- การควบคุมเนื้อหา  การเลือกที่จะเรียนสวนใด  ขามสวนใด  ออกจากบทเรียน
เมื่อใดหรือยอนกลับมาเรียนในสวนที่ยังไมไดศึกษา

- การควบคุมลําดับของการเรียน  การเลือกที่จะเรียนสวนใด  กอนหลังหรือการ
สรางลําดับการเรียนดวยตนเอง  ซ่ึงผูเรียนสามารถที่จะกดเลือกขอมูลที่ตองการเรียนตามความสนใจ
ความถนัดหรือตามพื้นฐานความรูของตนได

- การควบคุมการฝกปฏิบัติหรือการทดสอบ  ความตองการที่จะฝกปฏิบัติหรือทํา
แบบทดสอบหรือไม  หากทําจะทํามากนอยเพียงใด

นอกจากนี้คอมพิวเตอรชวยสอนที่สมบูรณแบบอาจจะตองมีการนําระบบผูเชี่ยวชาญ
(Expert  System)  หรือระบบปญญาประดิษฐ (Artificial  Intelligence)  มาประยุกตใชเพื่อที่จะสามารถ
ตอบสนองตอความแตกตางของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เชน  การจัดเสนอเนื้อหา (หรือ
แบบฝกหัด) ในระดับความยากงายที่ตรงกับพื้นฐานความสามารถและความสนใจของผูเรียน  เปนตน

3. การโตตอบ (Interaction)  ในที่นี้คือ  การมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร
ชวยสอน  การเรียนการสอนรูปแบบที่ดีที่สุดก็คือการเรียนการสอนในลักษณะที่เปดโอกาสใหผูเรียน
ไดมีปฏิสัมพันธกับผูสอนไดมากที่สุด  นอกจากนี้การที่มนุษยสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
นั้นหาใชเกิดจากการสังเกตเทานั้น  หากจะตองมีการโตตอบหรือปฏิสัมพันธโดยเฉพาะอยางยิ่งการได
มีปฏิสัมพันธกับผูสอน  ดังนั้นคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดมีการออกแบบมาอยางดีจะตองเอื้ออํานวย
ใหเกิดการโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอนอยางตอเนื่องและตลอดทั้งบทเรียน

4. การใหผลปอนกลับโดยทันที (Immediate  Feedback) ลักษณะที่ขาดไมไดอีกประการ
หนึ่งของคอมพิวเตอรชวยสอนก็คือ การใหผลปอนกลับโดยทันที  ตามแนวคิดของ Skinner แลว
ผลปอนกลับหรือการใหคําตอบนี้ถือเปนการเสริมแรง(Reinforcement)อยางหนึ่ง  การใหผลปอนกลับ
แกผูเรียนในทันทีหมายรวมไปถึงการที่คอมพิวเตอรชวยสอนที่สมบูรณจะตองมีการทดสอบหรือการ
ประเมินความเขาใจของผูเรียนในเนื้อหาหรือทักษะตางๆ ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวย  ซ่ึงการ
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ใหผลปอนกลับแกผูเรียนเปนวิธีที่จะอนุญาตใหผูเรียนสามารถตรวจสอบการเรียนของตนได

นอกจากนี้  ไพโรจน  ตีรณธนากุล, ไพบูลย  เกียรติโกมล  และเสกสรรค  แยมพินิจ (2546 :
24-28)  ยังไดกลาวไววา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะตองมีคุณลักษณะเฉพาะ  3  ดาน  คือ

1. สามารถสนองความตองการในการเรียนดวยตนเองได  อาศัยหลักการของการสอน
รายบุคคล  เพื่อสนองความแตกตางรายบุคคล  ประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ 5 องคประกอบ  คือ

1.1  การยืดหยุนในเรื่องเวลา  เปนที่ยอมรับวาผูเรียนแตละคนมีอัตราการเรียนรูที่แตก
ตางกัน  บทเรียนที่พัฒนาขึ้นควรมีความยืดหยุนพอที่จะใหผูเรียนแตละคนเรียนดวยอัตราชา-เร็ว
ตามระดับความสามารถของตนเอง  เพื่อใหผูเรียนทุกคนบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว

1.2 มีอิสระในการเลือกสถานที่เรียน  ในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรไมจําเปนตอง
ศึกษาในหองเรียน  ผูเรียนมีอิสระในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปศึกษาที่ใดก็ไดที่มีคอมพิวเตอร
และผูเรียนมีความพอใจในสถานที่นั้น

1.3 การมีอิสระในการเลือกเนื้อหาและการเรียน  เปนการตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล  เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความสนใจ  และมีความสามารถตางกัน  การออกแบบ
ควรจะมีรายการหัวเร่ืองใหผูเรียนเลือกศึกษา

1.4 การวินิจฉัย  การเรียนซอมเสริม  และการยกเวน  เปนการวินิจฉัยความรูกอนเรียน
และหลังเรียนเปนสําคัญ  มี 2 ชนิด คือ

• การวินิจฉัยกอนการเรียน  ทําใหผูเรียนรูวาผูเรียนนั้นๆ มีความรูพื้นฐานพอ
และสามารถที่จะเรียนรูหรือส่ิงที่ตนสนใจไดหรือไม  ถามีความรูไมเพียงพอก็ควรจัดบทเรียนซอม
เสริมให  การวินิจฉัยกอนเรียนมักจะทําในหนวยการเรียนที่ผูเรียนจําเปนตองมีพื้นฐานอื่น ๆ มากอน

• การวินิจฉัยหลังเรียน  สวนนี้ทําใหรูวา  ผูเรียนนั้นไดเกิดการเรียนรู  หรือเกิด
สมรรถภาพครบถวนตามที่ระบุไวในวัตถุประสงคหรือไม  ถาขาดสวนใดหรือไมเกิดการเรียนรูสวน
ใด  ก็เปดโอกาสใหเรียนเสริมหรือยอนกลับไปเรียนใหมได

1.5 การมีอิสระในการเลือกรูปแบบการเรียน  ผูเรียนแตละคนมีวิธีการเรียนที่แตกตางกัน
จึงจําเปนตองใหโอกาสผูเรียนแตละคนเลือกรูปแบบการเรียน  ที่ตนเห็นวาเปนประโยชนในการเรียน
ของตน

2. ความสะดวกสําหรับการเรียนดวยตนเอง  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรจะอํานวย
ความสะดวกในประเด็นตอไปนี้

2.1 มีวิธีการใชงานงาย  ไมยุงยากหรือซับซอนเกินความสามารถของผูเรียน  เปดโอกาส
ใหเลือกเรียนอยางอิสระ  ไมบังคับ  รวมทั้งมีคําแนะนําการเรียนและเนื้อหาเสริม
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2.2 มีความสมบูรณเบ็ดเสร็จในตัวเอง  โดยยึดหลักการสอน  ผูเรียนสามารถศึกษาได
ดวยตนเองตั้งแตตนจนจบ

2.3 มีความยืดหยุนในเรื่องเวลาการเรียน  ผูเรียนสามารถใชในเวลาใด  และนานเทาใด
ก็ได

2.4 มีอิสระในการเลือกสถานที่เรียน  และบทเรียนคอมพิวเตอรมีขนาดกระทัดรัด
สะดวกตอการพกพา

2.5 มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียนสูง  สามารถตอบสนอง  โตตอบ  และ
บอกผลการตอบสนองแกผูเรียนไดทันที

2.6 มีการสื่อสารที่ดีระหวางบทเรียนกับผูใช  โดยผูใชตองรูวาทําอะไร
3. การออกแบบกระบวนการสอน  เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เปนการสอน

เนื้อหาใหมที่ผูเรียนยังไมเคยศึกษาเนื้อหาจากที่ใดมากอน  ผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาไดดวยตนเอง
จึงจําเปนจะตองมีโครงสรางบทเรียนที่ผานการออกแบบไดอยางดี  ประกอบดวย

3.1 การนําเขาสูบทเรียน  สําหรับการสอนนั้น  ขั้นนําเขาสูบทเรียนมีจุดมุงหมาย 2
ประการ คือ  (1) ใหผูเรียนเห็นประเด็นหรือมีความคิดรวบยอดในเรื่องที่จะเรียน  (2)  นําเขาสูบทเรียน
เพื่อสรางความสนใจ

3.2 การสอน  เปนขั้นการนําเสนอเนื้อหาบทเรียน  ผูเรียนสามารถเรียนเนื้อหาจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตนเอง  และมีกิจกรรมตางๆ ที่ทําใหผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงค
ตามที่ไดวางไว  และสามารถเรียนไดดวยตนเองจนจบ

3.3 การเสริมความเขาใจ  เปนการทํากิจกรรมตางๆ หรือแบบฝกหัด  เพื่อเพิ่มความ
เขาใจในหลักการเนื้อหาไดสมบูรณและแมนยําขึ้น

3.4 การสรุปบทเรียน  เปนการสรุปประเด็นสําคัญ หรือความคิดรวบยอดที่ไดเรียนไป
ใหผูเรียนอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อใหผูเรียนไดทบทวน  หรือซักซอมความเขาใจสิ่งที่ไดเรียนมา

3.5 การทดสอบหลังเรียน  เปนการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
โดยการใชขอทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เปนตัวทดสอบ  เพื่อแสดงระดับการเรียนรูของผูเรียน  หากผาน
เกณฑก็สามารถผานหนวยการเรียนไปได
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1.3  ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นักการศึกษาไดแบงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออกเปนประเภทตางๆ  พอจะสรุปได

ดังนี้ (กิดานันท  มลิทอง, 2543 : 244-248  ;  ถนอมพร (ตันติพิพัฒน) เลาหจรัสแสง, 2541 : 11-12  ;
วุฒิชัย  ประสารสอย, 2543 : 19-23  ;  พรเทพ  เมืองแมน, 2544 : 9-10  )

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการสอนเนื้อหา (Tutorial)  เปนบทเรียนทาง
คอมพิวเตอรที่นําเสนอเนื้อหาความรูเปนเนื้อหายอยๆ แกผูเรียนในรูปแบบของขอความ  ภาพ  เสียง
หรือทุกรูปแบบรวมกัน  แลวใหผูเรียนตอบคําถาม  เมื่อผูเรียนใหคําตอบแลวคําตอบนั้นจะไดรับการ
วิเคราะหเพื่อใหขอมูลปอนกลับทันที  แตถาผูเรียนตอบคําถามนั้นซ้ําและยังผิดอีกก็จะมีการใหเนื้อหา
เพื่อทบทวนใหมจนกวาผูเรียนจะตอบถูก  แลวจึงใหตัดสินใจวาจะยังคงเรียนเนื้อหาในบทนั้นอีกหรือ
จะเรียนในบทใหมตอไป  อยางไรก็ตาม  ผูเรียนมีอิสระพอที่จะเลือกตัดสินใจวาจะทําแบบทดสอบ
หรือแบบฝกหัดหรือไม/อยางไร  หรือจะเลือกเรียนเนื้อหาสวนไหน  เรียงลําดับในรูปแบบใด  เพราะ
การเรียนโดยคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นผูเรียนจะสามารถควบคุมการเรียนของตนไดตามความตองการ
ของตนเอง

2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการฝกหัด (Drill  and  Practice)  เปนบทเรียน
ทางคอมพิวเตอรที่มุงเนนใหผูเรียนไดฝกและทําแบบฝกหัด  เพื่อใหเกิดความเขาใจและเกิดทักษะใน
เนื้อหาที่ไดเรียนไปแลว  หรือความรูที่ผูเรียนขาดความตอเนื่องในเนื้อหาและเรียนไมทันจนสามารถ
เขาใจเนื้อหาของบทเรียนมากยิ่งขึ้น  บทเรียนประเภทนี้จะไมมีการเสนอเนื้อหา  แตจะมีคําถามหรือ
แบบฝกหัดใหผูเรียนไดฝกทํา  และจะมีการใหขอมูลยอนกลับ  เชน  มีคําเฉลยหรือคําอธิบายเพิ่มเติม
หรือประเมินผลการเรียนทันที  ทําใหผูเรียนสามารถฝกหัดไดดวยตนเองจนเปนที่พอใจ

3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการจําลองสถานการณ (Simulation)  เปนการ
สรางโปรแกรมบทเรียนที่เปนการจําลองเพื่อใชในการเรียนการสอน  โดยการจําลองสถานการณที่
เหมือนจริงขึ้นและบังคับใหผูเรียนตองตัดสินใจแกปญหา (Problem-Solving) ในตัวบทเรียนจะมี
คําแนะนําเพื่อชวยในการตัดสินใจของผูเรียนและแสดงผลลัพธในการตัดสินใจนั้นๆ  ขอดีของการ
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการจําลองสถานการณ  คือ  การลดคาใชจายและการลด
อันตรายอันอาจเกิดขึ้นไดจากการเรียนรูที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง

4. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมการสอน (Instructional  Games)  มีลักษณะ
เปนเกมที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานทาทาย  และสามารถกระตุนผูเรียนใหเกิดความอยาก
เรียนรูไดโดยงาย  นอกจากนี้การใชเกมยังชวยเพ่ิมบรรยากาศในการเรียนรูใหดีขึ้น  เนื่องจากมีภาพ
แสง  สี  เสียง  และกราฟกที่มีการเคลื่อนไหวได  จึงทําใหผูเรียนตื่นตัวอยูเสมอ  รูปแบบโปรแกรม
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บทเรียนของเกมการสอนคลายคลึงกับโปรแกรมบทเรียนสถานการณจําลอง  แตแตกตางกันโดยการ
เพิ่มบทบาทของผูเรียนเขาไปดวย

5. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการทดสอบ (Test)  มีลักษณะเปนแบบทดสอบ
เพื่อใหผูเรียนไดทดสอบความรูของตนเอง  หรือผูสอนอาจใชเปนแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการ
เรียนของผูเรียนก็ได  ขอดีของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการทดสอบคือ  การที่
ผูเรียนไดรับผลปอนกลับโดยทันทีทันใด

6. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการคนพบ (Discovery)  การคนพบเปนการเปด
โอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากประสบการณของตนใหมากที่สุด  โดยการเสนอปญหาใหผูเรียน
แกไขดวยการลองผิดลองถูก  หรือโดยวิธีการจัดระบบเขามาชวย  โปรแกรมคอมพิวเตอรจะใหขอ
มูลแกผูเรียนเพื่อชวยในการคนพบนั้นจนกวาจะไดขอสรุปที่ดีที่สุด

7. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการแกปญหา (Problem-Solving)  เปนการให
ผูเรียนฝกการคิด  การตัดสินใจ  โดยมีการกําหนดเกณฑใหแลวใหผูเรียนพิจารณาไปตามเกณฑนั้น
โปรแกรมเพื่อการแกปญหาแบงไดเปน  2  ชนิด  คือ  โปรแกรมที่ผูเรียนเขียนอง  และโปรแกรมที่มี
ผูเขียนไวแลวเพื่อชวยผูเรียนในการแกปญหา  ถาเปนโปรแกรมที่ผูเรียนเขียนเอง  ผูเรียนจะเปน
ผูกําหนดปญหาและเขียนโปรแกรมสําหรับแกปญหานั้น  โดยที่คอมพิวเตอรจะชวยในการคิดคํานวณ
และหาคําตอบที่ถูกตองให  แตถาเปนการแกปญหาโดยใชโปรแกรมที่มีผูเขียนไวแลว  คอมพิวเตอร
จะทําการคํานวณในขณะที่ผูเรียนเปนผูจัดการกับปญหาเหลานั้นเอง

1.4  ทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ทฤษฎีหลัก ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรูของมนุษยและสงผลตอแนวคิดในการออกแบบโครงสราง

ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ไดแก  (พรเทพ  เมืองแมน, 2544 : 13-16)
1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  นักจิตวิทยาในกลุมที่มีความเชื่อในทฤษฎี

พฤติกรรมนิยมที่มีช่ือเสียงมากที่สุด  ไดแก  Skinner  โดยนักจิตวิทยาในกลุมนี้มีความเชื่อวา  การ
เรียนรูของมนุษยเปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก  และเชื่อในทฤษฎีกับการวาง
เงื่อนไข (Operant  Conditioning)  โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบ
สนอง (S-R Theory)  และการใหการเสริมแรง (Reinforcement)  ทฤษฎีนี้เชื่อวา  การเรียนรูเกิดจาก
การที่มนุษยตอบสนองตอส่ิงเรา  และพฤติกรรมการตอบสนองจะเขมขนขึ้น  หากไดรับการเสริมแรง
ที่เหมาะสม



17

การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมนิยมออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
- ควรแบงเนื้อหาบทเรียนออกเปนหนวยยอย
- แตละหนวยยอยควรบอกเปาหมายและวัตถุประสงคใหชัดเจนวาตองการใหผูเรียน

ศึกษาอะไร  และศึกษาอยางไร
- ผูเรียนสามารถเลือกความยากงายของเนื้อหา  และกิจกรรมใหสอดคลองกับความ

ตองการและความสามารถของตนเองได
- เกณฑการวัดผลตองมีความชัดเจน  นาสนใจ  บอกไดวาผูทดสอบอยูตําแหนงใด

เมื่อเทียบกับเกณฑปกติ  และการวัดผลควรทําอยางตอเนื่อง
- ควรใหขอมูลปอนกลับในรูปแบบที่นาสนใจทันทีทันใด  หรือกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ
- ควรใชภาพหรือเสียงที่เหมาะสม
- กระตุนใหผูเรียนสรางจินตนาการที่เหมาะสมกับวัย  โดยการใชขอความ  ใชภาพ

เสียงหรือการสรางสถานการณสมมติ  โดยผูเรียนมีสวนรวมในสถานการณนั้นๆ
- การนําเสนอเนื้อหาและการใหขอมูลปอนกลับ  ควรใหความแปลกใหม  ซ่ึงภาพ

และเสียง  หรือกราฟก  แทนที่จะใชคําอานเพียงอยางเดียว
2. ทฤษฎีปญญานิยม  (Cognitivism)  ทฤษฎีนี้มีแนวคิดที่แตกตางไปจากทฤษฎีพฤติกรรม

นิยม  โดยทฤษฎีนี้จะเนนในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคล  เชื่อวามนุษยมีความแตกตางกันใน
ดานความรูสึกนึกคิด  อารมณ  ความสนใจ  และความถนัด  ดังนั้นในการเรียนรูก็จะมีกระบวนการหรือ
ขั้นตอนแตกตางกัน  นักจิตวิทยาที่มีช่ือเสียงในกลุมนี้  ไดแก  Crowder  ไดออกแบบบทเรียนแบบ
โปรแกรมในลักษณะแบบสาขา (Branching)  ซ่ึงเปนบทเรียนในลักษณะใหผูเรียนมีอิสระในการ
ควบคุมการเรียนของตนเองมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การมีอิสระในการเลือกลําดับของการนํา
เสนอเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง  ผูเรียนแตละคนไมจําเปนตองเรียนตามลําดับที่เหมือนกัน
เนื้อหาของบทเรียนจะไดรับการนําเสนอโดยขึ้นอยูกับความสนใจ  ความถนัด  และความสามารถของ
ผูเรียนเปนสําคัญ

Piaget  เปนนักจิตวิทยาอีกผูหนึ่งในกลุมนี้  เปนผูนําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาดาน
การรับรูของเด็กและไดสรางทฤษฎีพัฒนาการทางปญญาขึ้น  โดยเชื่อวามนุษยเกิดมาพรอมกับโครง
สรางสติปญญาที่ไมซับซอน  และจะคอยๆ มีการพัฒนาขึ้นตามลําดับเมื่อมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ผูสอนจึงควรจัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนไดคิด ไดรูจักวิธีการและใหเกิดการคนพบดวยตนเอง
Bruner  เรียกวิธีการดังกลาวนี้วา  การเรียนรูโดยการคนพบ  โดยผูสอนตองมีความเขาใจวากระบวน
การคิดของเด็กและผูใหญแตกตางกัน  การเรียนการสอนตองเนนการจัดหรือการสรางประสบการณที่
ผูเรียนคุนเคยกอน  และควรแทรกปญหาซึ่งผูสอนอาจเปนผูตั้งปญหา  หรืออาจมาจากผูเรียนเปนผูตั้ง
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ปญหา  แลวชวยกันคิดแกไขและหาคําตอบ  การสอนแนวนี้ไดรับความสนใจจากนักจิตวิทยาในกลุมนี้
มาก  และไดแตกออกไปเปน  กลุมนักวิศวกรรมนิยม  สวนรางวัลที่ผูเรียนไดรับนั้นควรเนนแรงจูงใจ
ซ่ึงเปนความรูสึกที่เกิดจากความสําเร็จหรือการแกปญหามากกวารางวัลที่ไดรับจากภายนอก

การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีปญญานิยมออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
- ใชเทคนิคเพื่อสรางความสนใจแกผูเรียนกอนเริ่มเรียน  โดยการผสมผสานขอมูล

และการออกแบบ Title ที่เราความสนใจ
- ควรสรางความนาสนใจการศึกษาบทเรียนอยางตอเนื่อง  ดวยวิธีการและรูปแบบที่

แตกตางกันออกไป
- การใชภาพและกราฟกประกอบการสอนควรตองคํานึงถึงความสอดคลองกับเนื้อหา
- คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนในแงของการเลือกเนื้อหาการเรียน  การเลือก

กิจกรรมการเรียน  การควบคุมการศึกษาบทเรียน  การใชภาษา  การใชกราฟกประกอบบทเรียน
- ผูเรียนควรไดรับการชี้แนะในรูปแบบที่เหมาะสม  หากเนื้อหาที่ศึกษามีความซับซอน

หรือมีโครงสรางเนื้อหาที่เปนหมวดหมูสัมพันธกัน
- ควรเปดโอกาสใหผูเรียนทบทวนความรูเดิมที่สัมพันธกับความรูใหมในรูปแบบที่

เหมาะสม
- กิจกรรมการสอนควรผสมผสานการใหความรู  การใหคําถามเพื่อใหผูเรียนคิด

วิเคราะห  หาคําตอบ
- สรางแรงจูงใจ  โดยเนนความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากความสําเร็จในการเรียนรู

3. ทฤษฎีโครงสรางความรู  (Schema  Theory)  เปนทฤษฎีที่อยูภายใตทฤษฎีปญญานิยม
เพียงแตทฤษฎีโครงสรางความรูจะเนนในเรื่องของโครงสรางความรู  โดยเชื่อวาโครงสรางภายในของ
ความรูของมนุษยนั้นมีลักษณะที่เชื่อมโยงกันเปนกลุม  หรือโหนด (Node)  การที่มนุษยจะเรียนรูอะไร
ใหมๆ นั้น  ไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีกลุมความรูที่มีอยูเดิม  นอกจากนั้น  ทฤษฎีนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ
ความสําคัญของการรับรู  โดยเชื่อวาการรับรูเปนสิ่งสําคัญของการเรียนรู  ไมมีการเรียนรูใดเกิดขึ้นโดย
ปราศจากการรับรูจากการกระตุนจากเหตุการณหนึ่งๆ ทําใหเกิดการรับรู  และการรับรูจะเปนการสราง
ความหมายโดยการถายโอนความรูใหมเขากับความรูเดิม  นอกจากนั้น  โครงสรางความรูยังชวยใน
การระลึก(Recall) ที่เราเคยเรียนรูมาอีกดวย

แนวคิดตามทฤษฎีโครงสรางความรูนี้  สงผลในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน  ในลักษณะของการนําเสนอเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงกันไปมา  คลายใยแมงมุม (Webs)  หรือ
บทเรียนในลักษณะที่เรียกวา  บทเรียนแบบสื่อหลายมิติ (Hypermedia)  โดยมีการวิจัยหลายช้ินสนับ
สนุนวา  การจัดระเบียบโครงสรางการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติจะตอบสนอง
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วิธีการเรียนรูของมนุษยในความพยายามที่จะเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูที่มีอยูเดิมไดเปนอยางดี
4. ทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา  (Cognitive  Flexibility  Theory)  เปนทฤษฎีที่เกิด

ขึ้นใหมเมื่อไมนานมานี้  คือ ประมาณตนป  ค.ศ. 1990  เปนทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีโครงสราง
ความรู  โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับโครงสรางความรูเชนกัน  แตไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสรางของ
องคความรูของสาขาวิชาตางๆ และไดขอสรุปวา  ความรูแตละองคความรูนั้นมีโครงสรางที่แนชัด
และสลับซับซอนมากมายแตกตางกันไป  โดยองคความรูบางประเภทสาขาวิชา เชน  คณิตศาสตร
หรือวิทยาศาสตร กายภาพ นั้น  จะมีโครงสรางที่ตายตัว  ไมสลับซับซอน  เนื่องจากมีความเปน
ตรรกะและเปนเหตุเปนผลดีที่แนนอน  ในขณะที่องคความรูบางประเภทสาขาวิชา  เชน  จิตวิทยา
หรือสังคมวิทยา  จะมีลักษณะโครงสรางที่สลับซับซอนและไมตายตัว  อยางไรก็ตาม  ในสาขาวิชา
หนึ่งๆ นั้น  มิใชวาจะมีลักษณะโครงสรางที่ตายตัว  ในขณะที่บางสวนขององคความรูก็อาจจะมี
โครงสรางที่สลับซับซอนก็ได

แนวคิดตามทฤษฎียืดหยุนทางปญญานี้  สงผลตอการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบสื่อหลายมิติดวยเชนกัน  เพราะการนําเสนอเนื้อหาในบทเรียนแบบสื่อหลายมิติสามารถ
ตอบสนองความแตกตางของโครงสรางองคความรูที่ไมชัดเจน  หรือสลับซับซอนไดเปนอยางดี

หลักจิตวิทยาการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น ไดแก
(พรเทพ  เมืองแมน, 2544 : 16-19 ; ถนอมพร  (ตันติพัฒน) เลาหจรัสแสง, 2541 : 57-67 )

1. ความสนใจ  และการรับรูอยางถูกตอง (Attention and Perception)  การเรียนรูของ
มนุษยนั้นเกิดจากการที่มนุษยใหความสนใจกับสิ่งเรา (Stimuli) และรับรู (Perception) ส่ิงเราตางๆ
นั้นอยางถูกตอง  ดังนั้นคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดีจะตองออกแบบใหเกิดการรับรูที่งายดายและเที่ยง
ตรงที่สุด

การรับรูในตัวกระตุนที่ถูกตองจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูเรียนใหความสนใจกับสิ่งเราที่ถูก
ตองตลอดทั้งบทเรียน  ไมใชเพียงแคชวงแรกของบทเรียนเทานั้น  นอกจากนี้ผูสรางยังตองคํานึงถึง
คุณลักษณะดานตางๆ ของผูเรียน  ไดแก  เพศ  อายุ  เปนตน  การรับรูและการใหความสนใจของผูเรียน
นับวามีความสําคัญมากเพราะมันจะเปนสิ่งชี้นําการออกแบบหนาจอ  รูปแบบการปฏิสัมพันธและการ
สรางแรงจูงใจตางๆ

2. การจดจํา  (Memory)  ส่ิงที่มนุษยเรารับรูนั้นจะถูกเก็บเอาไวและเรียกกลับมาใชใน
ภายหลัง  แมวามนุษยจะสามารถจําเรื่องราวตางๆ ไดมาก  แตการที่จะแนใจสิ่งตางๆ ที่เรารับรูนั้นได
ถูกจัดเก็บไวเปนระเบียบและพรอมที่จะนํามาใชในภายหลังนั้นเปนสิ่งที่ยากจะควบคุม  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อส่ิงที่รับรูนั้นมีอยูเปนจํานวนมาก  เชน  การเรียนศัพทใหมๆ ในภาษาอื่น  เปนตน  ดังนั้น
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เทคนิคที่สําคัญของการเรียนรูที่ดีที่จะชวยใหผูเรียนสามารถจดจําไดดี  จึงอาศัยหลักเกณฑทั้ง  2
ประการ  คือ

2.1 การชวยใหผูเรียนสามารถจัดระเบียบโครงสราง (Organize) ขององคความรู  โดย
การจัดโครงสรางของเนื้อหาบทเรียนใหเปนระเบียบและแสดงใหผูเรียนเห็น  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี
เกี่ยวกับแผนภูมิมโนทัศน (Concept  Mapping) ในปจจุบันนั่นเอง

2.2 การใหผูเรียนฝกและทําซ้ํามากๆ จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะ  ความชํานาญ  และ
 สามารถจดจําไดดี  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีเกี่ยวกับกฎแหงการฝกและการทําซ้ํา (Law  of  Practice
and  Repetition)  ดังนั้น  จึงควรออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใหมีแบบฝกหัดหรือแบบ
ฝกปฏิบัติใหผูเรียนไดฝก  เพื่อใหเกิดทักษะและจดจําไดดี

3. ความเขาใจ (Comprehension)  การที่มนุษยจะนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดนั้น
มนุษยตองผานขั้นตอนในการนําสิ่งที่มนุษยรับรูนั้นมาตีความและบูรณาการใหเขากับประสบการณ
และความรูในโลกปจจุบันของมนุษยเอง  โดยการเรียนที่ถูกตองนั้นใชแตเพียงการจําและเรียกสิ่งที่เรา
จํานั้นกลับคืนมา  หากอาจรวมไปถึงความสามารถที่จะอธิบาย  เปรียบเทียบ  แยกแยะและประยุกต ใช
ความรูนั้นในสถานการณที่เหมาะสม  เปนตน  หลักการที่มีอิทธิพลมากตอการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  คือ  หลักการเกี่ยวกับการออกแบบไดมาซึ่งแนวคิด (Concept Acquisition)
และการประยุกตใชกฎเกณฑตางๆ (Rule  Application)  ซ่ึงหลักการทั้งสองนี้เกี่ยวของโดยตรงกับ
แนวคิดในการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนเกี่ยวกับการประเมินความรูกอนการใชบทเรียน  การให
คํานิยามตางๆ  การแทรกตัวอยาง  การประยุกตกฎ  และการใหผูเรียนเขียนอธิบายโดยใชขอความของ
ตน  โดยมีวัตถุประสงคของการเรียนเปนตัวกําหนดรูปแบบการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนและกิจกรรมตางๆ ในบทเรียน

4. ความกระตือรือรนในการเรียน (Active  Learning)  การใหผูเรียนไดมีสวนรวมและมี
ปฏิสัมพันธ  ซ่ึงไดแก  การใหผูเรียนไดทํากิจกรรมหรือปฏิบัติในลักษณะตาง ๆ รวมถึงการมีการโต
ตอบกับบทเรียน  จะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ดี  โดยนอกจากจะชวยใหผูเรียนมีความสนใจบทเรียน
อยางตอเนื่อง  อันเปนลักษณะการเรียนอยางกระตือรือรนแลวยังทําใหเกิดความรู  และทักษะใหมๆ
ในตัวผูเรียนดวย  ดังนั้นการที่จะออกแบบบทเรียนที่ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนไดนั้น
จะตองออกแบบใหผูใชปฏิสัมพันธกับบทเรียนอยางสม่ําเสมอและปฏิสัมพันธนั้นๆ จะตองเกี่ยวของ
กับเนื้อหาและเอื้ออํานวยตอการเรียนรูของผูเรียน

5. แรงจูงใจ (Motivation)  การสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม  จะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ดี
บทเรียนที่สามารถสรางแรงจูงใจที่ดีจะทําใหผูเรียนอยากเรียน  และเรียนดวยความสุข  สนุกสนาน
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ดังนั้นผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงควรใหความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับการสราง
แรงจูงใจที่ดี  เพื่อนํามาประยุกตใชกับการออกแบบบทเรียน  ใหสามารถสรางแรงจูงใจที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนในลักษณะตางๆ

  จากทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของ Lepper ไดแบงแรงจูงใจออกเปน  2  ลักษณะ คือ  แรง
จูงใจภายนอก  และแรงจูงใจภายใน  แรงจูงใจภายนอกเปนแรงจูงใจที่เปนสิ่งภายนอกตัวผูเรียน  เชน
คาจาง  รางวัล  หรือคําชมเชย  เปนตน  สวนแรงจูงใจภายในเปนแรงจูงใจภายในตัวของผูเรียน  เชน
ความสนใจอยากรูเนื้อหาบทเรียนอยางแทจริง  ในขณะที่แรงจูงใจภายนอกอาจทําใหผูเรียนมีความ
สนใจในการเรียนนอยลง  เนื่องจากเปาหมายของการเรียนเปนเพียงการไดเลนเกมสนุกๆ  หรือการได
รับรางวัลหลังจากการเรียนเทานั้นเอง

  นักจิตวิทยาหลายคน  ไดเสนอแนะเทคนิคในการออกแบบบทเรียนที่จะชวยสรางแรงจูง
ใจใหกับผูเรียน  ไดแก  การมีกิจกรรมที่ทาทาย  การใหผูเรียนรูเปาหมายของการเรียน  การใหผูเรียน
สามารถควบคุมการเรียนดวยตนเอง  การใหการเสริมแรงทั้งทางบวกและทางลบ  การนําเสนอสิ่ง
แปลกใหมเพื่อใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น  เปนตน

อยางไรก็ตาม  การสรางแรงจูงใจควรจะอยูในระดับที่เหมาะสม  เชน  การใหการเสริม
แรงทางบวก  ไดแก  การใหรางวัลหรือคําชมเชย  หากมากเกินไปอาจทําใหผูเรียนไมตื่นเตนและเกิด
ความเบื่อหนายได  เปนตน

6. การควบคุมบทเรียน  (Learner  Control)  ตัวแปรสําคัญในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  ไดแก  การออกแบบการควบคุมบทเรียน  ซ่ึงไดแก  การควบคุมลําดับการเรียน
เนื้อหา  ประเภทของบทเรียน  ฯลฯ  การควบคุมบทเรียนมีอยู  3  ลักษณะดวยกัน คือ การใหโปรแกรม
เปนผูควบคุม (Program  Control)  การใหผูเรียนเปนผูควบคุม (Learner  Control)  และการผสมผสาน
ระหวางโปรแกรมและผูเรียน (Combination)  งานวิจัยไดแสดงใหเห็นวา  การปลอยใหผูเรียนเปน
ผูควบคุมบทเรียนนั้นไมจําเปนตองทําใหเกิดผลดีเกินไป  หากมากเกินอาจทําใหเกิดผลเสีย  เนื่องจาก
ผูเรียนอาจใชเวลาไปกับสิ่งอื่นที่ไมใชวัตถุประสงคที่แทจริงของบทเรียนมากเกินไป

ในการออกแบบนั้นควรพิจารณาการผสมผสาน (Combination) ระหวางการใหผูเรียน
และโปรแกรมเปนผูควบคุมบทเรียน  และบทเรียนจะมีประสิทธิผลอยางไรนั้นก็ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมในการออกแบบการควบคุมของทั้ง  2  ฝาย

7. การถายโอนการเรียนรู  (Transfer  of  Learning)  โดยปกติแลวการเรียนรูจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนนั้น  จะเปนการเรียนรูในขั้นแรกกอนที่จะนําไปประยุกตใชจริง  การถายโอน
การเรียนรู  เปนการนําความรูที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตจริง  ซ่ึงเปนเปาหมายสุดยอดของการ
เรียนรูนั่นเอง  ส่ิงที่มีอิทธิพลตอความสามารถของมนุษยในการถายโอนการเรียนรู  ไดแก  ความ
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เหมือนจริง (Fidelity) ของบทเรียน  ประเภท  ปริมาณและความหลากหลายของปฏิสัมพันธและ
ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

8. ความแตกตางรายบุคคล  (Individual  Difference)  นักจิตวิทยามีความเชื่อเกี่ยวกับ
ทฤษฎีของความแตกตางระหวางบุคคล  โดยเชื่อวามนุษยแตละคนมีความแตกตางกันในดานตางๆ
ไดแก  ความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถ  อารมณ  สติปญญา  เปนตน  ซ่ึงทําใหการเรียนรูนั้น
ผูเรียนแตละคนจะสามารถเรียนรูไดเร็วหรือชาแตกตางกัน  นอกจากนั้นวิธีการเรียนรูของแตละคนก็
แตกตางกัน  การออกแบบใหบทเรียนมีความยืดหยุนเพื่อที่จะตอบสนองความสามารถทางการเรียนรู
ของผูเรียนแตละคนไดเปนสิ่งสําคัญ  ผูออกแบบควรที่จะตองคํานึงถึงความแตกตางเหลานี้ใหมาก
และออกแบบใหตอบสนองความแตกตางของแตละบุคคลใหมากที่สุด

จากทฤษฎีและหลักการจิตวิทยาการเรียนรู  และจากผลการวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน  พอจะสรุปคุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดี  อันเปนแนวทางในการออก
แบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดดังนี้ (พรเทพ  เมืองแมน, 2544 : 19)

1. มีกิจกรรมที่หลากหลาย  และเหมาะสมกับผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวม  และมี
ปฏิสัมพันธกับบทเรียนอยางเหมาะสม

2. นําเสนอในลักษณะสื่อหลายมิติ  ไดแก ขอความ กราฟก แผนภูมิ  แผนภาพ  ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหวและเสียง  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาบทเรียน

3. นําเสนอในลักษณะที่แปลกใหม  เพื่อเราความสนใจของผูเรียน
4. มีการใหการเสริมแรง  ทั้งทางบวกและทางลบที่พอเหมาะ  เชน การใหรางวัลในรูปแบบ

ตางๆ เมื่อทํากิจกรรมถูกตอง  หรือการใหกําลังใจหรือคําอธิบายเมื่อทํากิจกรรมไมถูกตอง  เปนตน
5. แบงเนื้อหาบทเรียนออกเปนหนวยยอย ๆ และจัดระเบียบเนื้อหาตามลําดับการเรียนรู

ที่ดี  และนําเสนอตามลําดับจากงายไปยาก
6. มีการใหผลยอนกลับทันที  หลังจากที่ผูเรียนไดกระทํากิจกรรมในบทเรียน
7. ใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความสนใจ  และความสามารถของตนเอง  เชน  ใหเลือก

หัวขอเรียน  หรือเนื้อหาใดกอนหลังได  หรือทํากิจกรรมที่มีระดับยาก-งายตามความสามารถของ
ตนเองได  เปนตน

8. กิจกรรมที่ใหผูเรียนทําควรเปนกิจกรรมที่ทาทาย
9. ใหผูเรียนทราบวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการเรียน  เชน  การบอกวัตถุประสงค

ของบทเรียน  การบอกโครงสรางของเนื้อหาบทเรียน  เปนตน
10. ใหผูเรียนไดมีโอกาสฝก  เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ  และทักษะมากขึ้น  โดยการมี

แบบฝกหัดระหวางเรียนและหนวยของเนื้อหาบทเรียน
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11. ควรมีบทสรุป เพื่อใหผูเรียนเกิดมโนทัศนที่ถูกตอง  โดยอาจใชหลักของแผนภูมิมโนทัศน
(Concept  Mapping)

12. ใหผูเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรูของตนเองได  โดยการมีแบบทดสอบหลังจาก
จบบทเรียน  หรือหลังจากจบแตละหนวยยอยของบทเรียน  และทราบผลการประเมินทันที

1.5  ขั้นตอนในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ขั้นตอนในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนขั้นตอนสําคัญที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผูสนใจสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจําเปน
ตองศึกษาขั้นตอนในการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนและนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติกอนที่จะลงมือสราง  เพราะการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยไมมีขั้นตอนการออก
แบบที่แนชัดนั้น  นอกจากจะทําใหเกิดการเสียเวลาแลว  ยังอาจสงผลใหไดงานซึ่งไมตรงกับ
วัตถุประสงคหรือไมมีประสิทธิภาพได  ดังนั้นจึงมีนักเทคโนโลยีทางการศึกษาหลายทานไดเสนอ
แนะแบบจําลองการออกแบบการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไว  ตัวอยางของแบบจําลองการ
ออกแบบที่นาสนใจ  และนิยมใชกันอยางกวางขวาง  ไดแก  แบบจําลองขั้นตอนการออกแบบการ
ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของ Alessi  และ Trollip  ซ่ึงประกอบไปดวยข้ันตอนการออก
แบบ  7  ขั้นตอน  ดังตอไปนี้  (ถนอมพร  (ตันติพัฒน) เลาหจรัสแสง, 2541 : 29-39 )

ขั้นตอนที่ 1  :  ขั้นตอนการเตรียม (Preparation)
- กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค  (Determine  Goals  and  Objectives)
- เก็บขอมูล  (Collect  Resources)
- เรียนรูเนื้อหา  (Learn  Content)
- สรางความคิด  (Generate Ideas)

ขั้นตอนที่ 2  :  ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (Design  Instruction)
- ทอนความคิด (Elimination  of  Ideas)
- วิเคราะหงานและคอนเซ็ปต (Task  and  Concept  Analysis)
- ออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary  lesson  Description)
- ประเมินและแกไขการออกแบบ (Evaluation  and  Revision  of  The  Design)

ขั้นตอนที่ 3  :  ขั้นตอนการเขียนผังงาน  (Flowchart  Lesson)
ขั้นตอนที่ 4  :  ขั้นตอนการสรางสตอรี่บอรด  (Create  Storyboard)
ขั้นตอนที่ 5  :  ขั้นตอนการสราง / เขียนโปรแกรม  (Program  Lesson)
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ขั้นตอนที่ 6  :  ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน  (Produce  Supporting  Materials)
ขั้นตอนที่ 7  :  ขั้นตอนการประเมินและแกไขบทเรียน  (Evaluate  and  Revise)

จากขั้นตอนทั้ง  7  ขั้นตอน  สามารถแสดงเปนภาพประกอบไดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  :  ขั้นตอนการเตรียม

ขั้นตอนที่ 2  :  ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน

ขั้นตอนที่ 3-7

ภาพประกอบ 1   แบบจําลองการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนของ Alessi และ Trol
(CAI  Design  Model  of  Alessi  and  Trollip)

กําหนด
เปาหมาย

วัตถุประสงค
เก็บขอมูล เรียนรู

เนื้อหา
สราง

ความคิด

การยอนกลับเพื่อทดสอบและปรับปรุง

ทอน
ความคิด

วิเคราะหงาน
และแนวคิด

ออกแบบ
บทเรียน
ขั้นแรก

ประเมิน
และแกไข

การออกแบบ

เขียน
ผังงาน

สราง
สตอรี่บอรด

สราง
โปรแกรม

ผลิต
เอกสาร
ประกอบ

ประเมิน
และแกไข
บทเรียน
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
lip

จบ
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ขั้นตอนที่ 1  :  ขั้นตอนการเตรียม (Preparation)
          ในขั้นตอนแรกของการออกแบบบทเรียนเปนขั้นตอนในการเตรียมพรอมกอนที่จะทํา

การออกแบบบทเรียน  ในขั้นตอนการเตรียมนี้ผูออกแบบจะตองเตรียมพรอมในเรื่องของความชัดเจน
ในการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคหลังจากนั้นผูออกแบบควรที่จะเตรียมการในการรวบรวม
ขอมูล  นอกจากนี้ยังควรที่จะเรียนรูเนื้อหา  เพื่อใหเกิดการสรางหรือระดมความคิดในที่สุด  ขั้นตอน
การเตรียมนี้ถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญมากตอนหนึ่งที่ผูออกแบบตองใชเวลาใหมาก  เพราะการเตรียม
พรอมในสวนนี้จะทําใหขั้นตอนตอไปในการออกแบบเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

- กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค  (Determine  Goal  and  Objectives)
การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของบทเรียน  คือการตั้งเปาหมายวาผูเรียน

จะสามารถใชบทเรียนนี้เพื่อศึกษาในเรื่องใดและลักษณะใด  กลาวคือ  เปนบทเรียนหลัก  เปนบทเรียน
เสริม  เปนแบบฝกหัดเพิ่มเติมหรือเปนแบบทดสอบ  ฯลฯ  รวมทั้งการกําหนดวัตถุประสงคในการ
เรียน  คือ  เมื่อผูเรียนเรียนจบแลวจะสามารถทําอะไรไดบาง  เชน  ผูเรียนสามารถยกตัวอยางไดหรือ
อธิบายได  เปนตน

นอกจากนี้กอนที่จะกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนไดนั้น  ผูออกแบบควรจะทราบ
ถึงพื้นฐานของผูเรียนที่เปนกลุมเปาหมายเสียกอน  เพราะความรูพื้นฐานของผูเรียนมีอิทธิพลตอเปา
หมายและวัตถุประสงคของบทเรียน  ดังนั้นในกรณีที่ไมมีขอมูลเกี่ยวกับความรูพื้นฐานของผูเรียน
ขั้นตอนการกําหนดเปาหมายนี้อาจครอบคลุมถึงการทดลองความรูพื้นฐานกอนเรียนของผูเรียน
รวมไปถึงขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ  และความตองการของกลุมเปาหมายดวย  ตัวอยางเชน  หากตองการ
สรางคอมพิวเตอรชวยสอนเกี่ยวกับเรื่องคําศัพทในภาษาอังกฤษใหแกผูเรียนในระดับประถมศึกษา
ผูสรางควรพิจารณาพื้นฐานความรูของผูเรียนเสียกอน  เชนพื้นฐานคําศัพทภาษาอังกฤษของเด็กเปน
อยางไร  และความสามารถในการที่จะอานภาษาไทยเปนอยางไร  เพราะขอมูลพื้นฐานสวนตัวนี้จะสง
ผลตอการไดมาซึ่งวัตถุประสงคที่เหมาะสม  สอดคลองกับความสามารถของผูเรียน

- รวบรวมขอมูล  (Collect  Resources)
หมายถึงการเตรียมพรอมทางดานของทรัพยากรสารสนเทศ (Information

Resources) ทั้งหมดที่เกี่ยวของ  ทั้งในสวนของเนื้อหา (Materials)  การพัฒนาและออกแบบบทเรียน
(Instructional  Development)  และสื่อในการนําเสนอบทเรียน (Instructional  Delivery  System)
ซ่ึงในที่นี้ก็คือคอมพิวเตอรนั่นเอง  ทรัพยากรในสวนของเนื้อหาไดแก  ตํารา  หนังสือ  วารสารทาง
วิชาการ  หนังสืออางอิง  สไลด  ภาพตางๆ และที่สําคัญก็คือ  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหานั้น  สวน
ทรัพยากรในสวนของการออกแบบบทเรียนไดแก  หนังสือการออกแบบบทเรียน กระดาษสําหรับ
วาดสตอรี่บอรด  ส่ือสําหรับการทํากราฟก  โปรแกรมประมวลผลคําและผูเชี่ยวชาญดานการออก
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แบบบทเรียนทรัพยากรในสวนของสื่อที่ใชในการนําเสนอไดแก  คอมพิวเตอร  คูมือตางๆ  ทั้งของ
คอมพิวเตอรและของโปรแกรมชวยสรางคอมพิวเตอรชวยสอนที่ตองการใชและผูเชี่ยวชาญการ
สรางคอมพิวเตอร ชวยสอนดวยโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในที่สุด

- เรียนรูเนื้อหา  (Learn  Content)
ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหากเปนผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาก็จะ

ตองหาความรูทางดานการออกแบบบทเรียนหรือหากเปนผูออกแบบบทเรียนก็จะตองหาความรูดาน
เนื้อหาควบคูกันไป  แมในกรณีที่ทํางานกันเปนทีม  ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรก็ยังคงมีความ
จําเปนที่จะตองเรียนรูเนื้อหาดวย  สําหรับผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว  การเรียนรู
เนื้อหาอาจทําไดหลายลักษณะ  เชน  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  การอานหนังสือหรือเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน  เปนตน  การเรียนรูเนื้อหาเปนสิ่งที่สมควรอยางยิ่งสําหรับผูออกแบบ
เนื่องจากความไมรูเนื้อหานี้จะทําใหเกิดขอจํากัดในการออกแบบบทเรียน  กลาวคือ  ผูออกแบบจะไม
สามารถออกแบบบทเรียนที่มีประสิทธิภาพได  ไมวาจะเปนในสวนของการออกแบบการชี้แนวทาง
ในการเรียนรู  การนําเสนอเนื้อหา  การใหผลปอนกลับ  ตลอดจนการทดสอบความรูของผูเรียน
อีกนัยหนึ่งก็คือความเขาใจเนื้อหาในระดับผิวเผินก็จะสงผลใหการไดมาซึ่งการออกแบบบทเรียนใน
ลักษณะที่ไมสามารถทาทายผูเรียนในทางสรางสรรคได

- สรางความคิด  (Generate  Ideas)
ขั้นตอนการสรางความคิดนี้คือการระดมสมองนั่นเอง  การระดมสมอง  หมายถึง

การกระตุนใหเกิดการใชความคิดสรางสรรค  เพื่อใหไดขอคิดเห็นตางๆ เปนจํานวนมากจากทีมงาน
ในระยะเวลาสั้น  โดยความคิดสรางสรรคในขั้นนี้จะยึดถือปริมาณมากกวาการประเมินคาความถูกตอง
เหมาะสม  การระดมสมองมีกติกาอยูดวยกัน 4 ประการ  ไดแก  การหามวิจารณ (Suspend  Judgement)
การคิดอิสระ (Free  Wheel)  การเนนปริมาณ (Gauntly)   และการกระตุนความคิดอยางตอเนื่อง
(Cross  Fertilize)  การสรางความคิดในการระดมสมองมีความสําคัญมากเพราะจะทําใหเกิดขอคิดเห็น
ตางๆ อันจะนํามาซึ่งแนวคิดที่ดีและนาสนใจในที่สุดผูออกแบบสวนใหญมักจะมองขามขั้นตอนการ
สรางความคิด  และพยายามที่จะคิดออกแบบเองทั้งหมด  ซ่ึงบางครั้งทําใหเสียเวลาไปมากในการ
พยายามใหไดมาซึ่งความคิดที่สมบูรณ  ในทางตรงขามยังมีผูสรางคอมพิวเตอรชวยสอนสวนหนึ่งที่
ไมใชเวลาในสวนของการสรางความคิดนี้  ซ่ึงก็สงผลใหไดงานในลักษณะที่ทําไปคิดไป  และทําให
เสียเวลาในชวงของโปรแกรมมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในการแกไขและปรับแตงโปรแกรมภายหลัง

ขั้นตอนที่ 2  :  ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (Design  Instruction)
ขั้นตอนที่ 2  นี้เปนขั้นตอนที่ครอบคลุมถึงการทอนความคิด  การวิเคราะหงานและ
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แนวคิด  การออกแบบบทเรียนขั้นแรกและการประเมินและแกไขการออกแบบ  ขั้นตอนการออก
แบบบทเรียนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการกําหนดวาบทเรียนจะออกมามีลักษณะใด

- ทอนความคิด  (Elimination  of  Ideas)
หลังจากการระดมสมองแลวนักออกแบบจะนําความคิดทั้งหมดมาประเมินดูวาขอคิด

ใดที่นาสนใจ  การทอนความคิดเริ่มจากการคัดเอาขอคิดที่ไมอาจปฏิบัติได  เนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม
หรือขอคิดที่ซํ้าซอนกันออกไปและรวบรวมความคิดที่นาสนใจที่เหลืออยูมาพิจารณาอีกครั้ง  ซ่ึงใน
ชวงการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนี้อาจรวมไปถึงการซักถาม  อภิปรายถึงรายละเอียดและขัดเกลาขอคิด
ตางๆ อีกดวย

- วิเคราะหงานและแนวคิด (Task  and  Concept  Analysis)
การวิเคราะหงาน (Task  Analysis) เปนการพยายามในการวิเคราะหขั้นตอนเนื้อหาที่

ผูเรียนจะตองศึกษาจนทําใหเกิดการเรียนรูที่ตองการ  ตัวอยางเชน  การวิเคราะหงานในการสอนเรื่อง
วิธีการใชกลองถายวีดิทัศน (Camcorder) นั้น  ขั้นตอนเนื้อหาการสอนที่เหมาะสมอาจไดแก  การสอน
วิธีการเปดเครื่อง  การใสเทป  การใชปุมควบคุมตางๆ  และหลังจากนั้นจึงสอนทักษะที่ตองใชทักษะ
พื้นฐานตางๆ ที่ไดสอนไปแลวผนวกเขาดวยกัน  จนในที่สุดผูเรียนก็จะสามารถเรียนรูการใชกลอง
ถายวีดิทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพ  สวนการวิเคราะหแนวคิด (Concept  Analysis) คือ  ขั้นตอนใน
การวิเคราะหเนื้อหา  ซ่ึงผูเรียนจะตองศึกษาอยางพินิจพิจารณาทั้งนี้เพื่อใหมาซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
การเรียนและที่เกี่ยวของมาพิจารณาอยางละเอียดและตัดเนื้อหาในสวนที่ไมเกี่ยวของออกไปหรือที่ทํา
ใหผูเรียนสับสนไดงายออกไป  ดังนั้นการวิเคราะหงานและการวิเคราะหแนวคิดถือเปนการคิด
วิเคราะห ที่มีความสําคัญมาก  ทั้งนี้เพื่อหาหลักการการเรียนรู (Principles  of  Learning) ที่เหมาะสม
ของเนื้อหานั้นๆ และเพื่อใหไดมาซึ่งแผนงานสําหรับการออกแบบบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ

- ออกแบบบทเรียนขั้นแรก  (Preliminary  Lesson  Description)
หลังจากที่มีการวิเคราะหงานและแนวคิด  ผูออกแบบจะตองนํางานและแนวคิดทั้งหลาย

ที่ไดมานั้นผสมผสานใหกลมกลืนและออกแบบใหเปนบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ  โดยการผสมผสาน
งานและแนวคิดเหลานี้ตองทําภายใตทฤษฎีการเรียนรู Hoffman และ Medsker  ไดแนะนํากิจกรรม
หรือวิธีการในการวิเคราะหการเรียนการสอน (Instruction  Analysis) เพื่อชวยในการผสมผสานแนว
คิดนี้เขาดวยกัน  โดยวิธีการในการวิเคราะหการเรียนการสอนนี้  จะประกอบไปดวยการกําหนด
ประเภทของการเรียนรู  ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน  การกําหนดขั้นตอนและทักษะที่จําเปน
การกําหนดปจจัยหลักที่ตองคํานึงถึงในการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนแตละประเภทและสุด
ทายคือ  การจัดระบบความคิดเพื่อใหไดมาซึ่งการออกแบบลําดับ (Seguence) ของบทเรียนที่ดีที่สุด
การวิเคราะหการเรียนการสอนนี้นับวามีความสําคัญมากที่สุดสําหรับการสรางคอมพิวเตอรชวยสอน
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ก็วาได  เนื่องจากบทเรียนจะมีรูปรางหนาตาอยางไร  หรือจะเปนงานที่ไดรับความสําเร็จหรือลม
เหลวสําหรับผูเรียนก็ขึ้นอยูกับผลของการวิเคราะหในขั้นนี้นั่นเอง  ผูออกแบบควรใชเวลาในสวนนี้
มากที่สุด  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสรางสรรคงานหรือกิจกรรมตางๆ ของคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผู
เรียนตองมีปฏิสัมพันธดวย  โดยสรางสรรคกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน  และสามารถทําใหผู
เรียนมีความสนใจตอการเรียนไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  นอกจากนี้ยังตองใชเวลาใหมากใน
สวนของการออกแบบลําดับของการนําเสนอของบทเรียน  เพื่อใหไดมาซึ่งโครงสรางของ
คอมพิวเตอรชวยสอนที่สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนไดจริง

- ประเมินและแกไขการออกแบบ  (Evaluation  and  Revision  of  The  Design)
การประเมินและแกไขในขั้นตอนการออกแบบเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากในการออก

แบบบทเรียนอยางมีระบบ  การประเมินนั้นเปนสิ่งที่จะตองทําอยูเร่ือยเปนระยะๆ ระหวางการออก
แบบ  ไมใชหลังจากการออกแบบโปรแกรมเสร็จแลวเทานั้น  หลังจากการออกแบบแลวจึงควรที่จะมี
การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญเนื้อหา  ผูเชี่ยวชาญการออกแบบและโดยผูเรียนซักรอบหนึ่งเสียกอน   การ
ประเมินนี้อาจหมายถึงการทดสอบวาผูเรียนจะสามารถบรรลุเปาหมายหรือไม  การรวบรวมทรัพยากร
ทางดานขอมูลตางๆ มากขึ้น  การหาความรูเกี่ยวกับเนื้อหาเพิ่มขึ้น  การทอนความคิดออกไปอีก  การ
ปรับแกการวิเคราะหงานหรือแมกระทั่งการเปลี่ยนประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนหลังจากทําการ
แกไขแลวอาจที่จะทําการยอนกลับไปประเมิน  จนกระทั่งไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีคุณ
ภาพเปนที่พอใจกับทุกฝายในทีม  กอนที่จะดําเนินการออกแบบในขั้นตอนที่ 3  ตอไป

ขั้นตอนที่ 3  :  ขั้นตอนการเขียนผังงาน (Flowchart  Lesson)
ผังงาน  คือชุดของสัญลักษณตางๆ  ซ่ึงอธิบายขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม  การเขียน

ผังงานเปนสิ่งสําคัญ  ทั้งนี้ก็เพราะคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดีจะตองมีปฏิสัมพันธอยางสม่ําเสมอ
ปฏิสัมพันธนี้จะสามารถถูกถายทอดออกมาไดอยางชัดเจนที่สุดในรูปของสัญลักษณซ่ึงการแสดง
กรอบการตัดสินใจและกรอบเหตุการณ  การเขียนผังงานจะไมนําเสนอรายละเอียดหนาจอเหมือนการ
สรางสตอรี่บอรด หากการเขียนผังงานจะนําเสนอลําดับขั้นตอน โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน  ผังงานทําหนาที่เสนอขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรม  อาทิเชน  อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนตอบ
คําถามผิด  หรือเมื่อไรที่จะมีการจบบทเรียน  เปนตน

การเขียนผังงานมีไดหลายระดับแตกตางกัน  แลวแตความละเอียดของแตละผังงาน  การ
เขียนผังงานนั้นขึ้นอยูกับประเภทของบทเรียนดวย  สําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไมซับ
ซอน  เชน  ประเภทติวเตอร  ประเภทแบบฝกหัด  แบบทดสอบ  ควรที่จะใชผังงานในระดับธรรมดา
ซ่ึงไมตองลงละเอียดมากนัก  โดยใหแสดงภาพรวมและลําดับบทเรียนเทาที่จําเปน  แตสําหรับ
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บทเรียนที่มีความซับซอน  เชน  บทเรียนประเภทการจําลองหรือประเภทเกมแลวนั้นควรจะมีการ
เขียนผังงานใหละเอียดเพื่อความชัดเจนโดยมีการแสดงขั้นวิธี (Algorithm) การวนซ้ําของโปรแกรม
กฎ  หรือกติกาของเกมอยางละเอียดดวย

ขั้นตอนที่ 4  :  ขั้นตอนการสรางสตอรี่บอรด (Create  Storyboard)
การสรางสตอรี่บอรดเปนขั้นตอนของการเตรียมการนําเสนอขอความ  ภาพ  รวมทั้งสื่อใน

รูปแบบมัลติมีเดียตางๆ ลงบนกระดาษ  เพื่อใหการนําเสนอขอความและสื่อในรูปแบบเหลานี้เปนไป
อยางเหมาะสมบนหนาจอคอมพิวเตอรตอไป  ขณะที่ผังงานนําเสนอลําดับและขั้นตอนของการตัด
สินใจ  สตอรี่บอรดนําเสนอเนื้อหาและลักษณะของการนําเสนอ  ขั้นตอนการสรางสตอรี่บอรดรวม
ไปถึงการเขียนสคริปตที่ผูเรียนจะไดเห็นบนหนาจอ  ซ่ึงไดแก  เนื้อหา  ขอมูล  คําถาม  ผลปอนกลับ
คําแนะนํา  คําชี้แจง  ขอความเรียกความสนใจ  ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  ฯลฯ

ในขั้นนี้ควรจะมีการประเมิน  และทบทวนแกไขบทเรียนจากสตอรี่บอรดนี้  จนกระทั่งผูรวม
งานในทีมทุกฝายพอใจกับคุณภาพของบทเรียนเสียกอน  นอกจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและการออก
แบบแลว  ผูเรียนที่อยูในกลุมเปาหมายซึ่งไมสันทัดในเนื้อหาควรจะมีสวนรวมในการประเมิน  ทั้งนี้
เพื่อชวยในการตรวจสอบเนื้อหาที่อาจสับสน  ไมชัดเจน  ตกหลนและเนื้อหาที่อาจจะยากหรืองาย
จนเกินไปสําหรับผูเรียน

ขั้นตอนที่ 5  :  ขั้นตอนการสราง / เขียนโปรแกรม (Program  Lesson)
ขั้นตอนการสราง / เขียนโปรแกรมนี้เปนกระบวนการเปลี่ยนสตอรี่บอรดใหกลายเปน

คอมพิวเตอรชวยสอน  สมัยกอนหากใชคําวาเขียนโปรแกรมทุกคนก็จะตองนึกถึงการโปรแกรมดวย
ภาษาตางๆ  เชน  เบสิก  หรือ  ปาสคาล  ฯลฯ  แตในปจจุบันการเขียนโปรแกรมนั้นอาจหมายถึง
การใชโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการสรางบทเรียน  ซ่ึงในขั้นตอนนี้ผูออก
แบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะตองรูจักเลือกใชโปรแกรมที่เหมาะสม

นอกจากนี้ลักษณะและประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ก็เปนปจจัยอยางหนึ่งที่
ควรพิจารณา  ในดานลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น  ผูออกแบบจําเปนตองทําความ
เขาใจในการทํางานของโปรแกรมชวยสรางคอมพิวเตอรชวยสอนแตละโปรแกรมวามีขอดีและขอ
จํากัดแตกตางกันอยางไร  ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งเครื่องมือสรางที่เหมาะสมกับลักษณะบทเรียนที่
ตองการ  และลดเวลาในการพิจารณาเลือกโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับงานครั้ง
ตอๆ ไป  นอกจากนี้งบประมาณก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ผูออกแบบตองคํานึงถึงในการเลือกโปรแกรม
สรางคอมพิวเตอรชวยสอนที่เหมาะสม  เนื่องจากโปรแกรมชวยสรางคอมพิวเตอรชวยสอนแตละ
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โปรแกรมจะมีราคาแตกตางกัน  และสุดทายคือประสบการณของแตละผูสรางหรือใชโปรแกรมก็
เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ควรพิจารณา  เนื่องจากผูที่จะใชโปรแกรมมีความถนัดหรือเคยชินกับโปรแกรม
ใดอยูกอนแลว  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เปนไปไดโดยสะดวกและรวดเร็วกวาการ
ใชเวลาสรางความเคยชินกับโปรแกรมใหม  ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขวาโปรแกรมทั้งสองมีความ
เหมาะสมสําหรับการสรางบทเรียนในระดับที่ใกลเคียงกัน

ขั้นตอนที่ 6  :  ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน (Produce  Supporting  Materials)
เอกสารประกอบบทเรียนเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง  เอกสารประกอบบทเรียนอาจแบงไดเปน  4

ประเภท  คือ  คูมือการใชของผูเรียน  คูมือการใชของครูผูสอน  คูมือสําหรับแกปญหาเทคนิคตางๆ
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทั่วๆไป (เชน  ใบงาน)  ผูเรียนและผูสอนยอมมีความตองการแตกตาง
กัน  ดังนั้นคูมือสําหรับผูเรียนและผูสอนจึงตองไมเหมือนกัน  ผูสอนอาจตองการขอมูลเกี่ยวกับการ
ติดตั้งโปรแกรม  การเขาไปดูขอมูลผูเรียนและการใชคอมพิวเตอรชวยสอนนี้ในหลักสูตร  ผูเรียนอาจ
ตองการขอมูลในการจัดการกับบทเรียนและการสืบคนไปในบทเรียน  คูมือปญหาเทคนิคก็มีความ
จําเปนหากการติดตั้งบทเรียนมีความซับซอน  หรือตองการใชเครื่องมือหรืออุปกรณอ่ืนๆ  เอกสาร
เพิ่มเติมก็ไดแก  แผนภาพ  ขอสอบ  ภาพประกอบหรือเอกสารที่ใชประกอบการเรียนตางๆ  เปนตน

ขั้นตอนที่ 7  :  ขั้นตอนการประเมินและแกไขบทเรียน  ( Evaluate  and  Revise)
ในชวงสุดทาย  บทเรียนและเอกสารทั้งหมดควรจะไดรับการประเมินโดยเฉพาะการ

ประเมินในสวนของการนําเสนอและการทํางานของบทเรียน  ในสวนของการนําเสนอนั้น  ผูที่ควร
ทําการประเมินก็คือผูที่มีประสบการณในการออกแบบมากอน  ในการประเมินการทํางานของ
บทเรียน  ผูออกแบบควรที่ทําการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในขณะที่ใชบทเรียนหรือสัมภาษณ
ผูเรียนหลังการใชบทเรียน  นอกจากนี้ยังอาจทดสอบความรูจากผูเรียนในกลุมเปาหมายขั้นตอนนี้
อาจครอบคลุมการทดสอบนํารองและการประเมินจากผูเชี่ยวชาญได

ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง  7  ขั้นนี้เปนหลักเกณฑซ่ึงมีความ
ยืดหยุนได  ถึงแมวาการออกแบบบทเรียนตามลําดับขั้นตอนเปนสิ่งสําคัญ  แตในบางโอกาสแลวการ
ดัดแปลงขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้เปนสิ่งจําเปน  เชน  ในบางครั้งผูออก
แบบอาจตองทําการรวบรวมขอมูลเนื้อหาตางๆ กอนที่จะสามารถตั้งเปาหมายได  เปนตน  นอกจาก
นี้ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามโมเดลนี้ไมไดเปนในลักษณะเชิงเสนตรง
กลาวคือ  ผูประเมินสามารถสลับขั้นตอนไดและหลังจากการประเมินในแตละชวงแลวผูออกแบบ
สามารถยอนกลับไปแกไขในสวนตางๆ ไดตามความจําเปน
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1.6  ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตอการเรียนการสอน
นักการศึกษาจํานวนมากไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

วามีประโยชนตอการเรียนการสอน  ดังนี้  (ถนอมพร  (ตันติพิพัฒน) เลาหจรัสแสง , 2541 :12)
1. คอมพิวเตอรชวยสอนเกิดจากความพยายามในการที่จะชวยใหผูเรียนที่เรียนออน

สามารถใชเวลานอกเวลาเรียนในการฝกฝนทักษะและเพิ่มเติมความรูเพื่อที่จะปรับปรุงการเรียนของ
ตนเองใหทันผูอ่ืนได  ดังนั้นผูสอนจึงสามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการสอนเสริมหรือ
สอนทบทวนการสอนปรกติในชั้นเรียนได  โดยท่ีผูสอนไมจําเปนตองเสียเวลาในการสอนซ้ํากับ
ผูเรียนที่ตามไมทันหรือจัดการสอนเพิ่มเติม

2. ผูเรียนก็สามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนดวยตนเองในเวลาและ
สถานที่ซ่ึงผูเรียนสะดวก  เชน  แทนที่จะตองเดินทางมายังชั้นเรียนตามปรกติ  ผูเรียนก็สามารถเรียน
ดวยตนเองจากที่บานได  นอกจากนั้นยังสามารถเรียนในเวลาใดก็ไดที่ตองการ  เปนตน

3. ขอไดเปรียบที่สําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนก็คือคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับการ
ออกแบบมาอยางดีถูกตองตามหลักของการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นสามารถที่จะจูงใจ
ผูเรียนใหเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนและสนุกสนานไปกับการเรียนตามแนวคิดของการเรียนรู
ในปจจุบันที่วา  “Learning  Is  Fun”  ซ่ึงหมายถึง  การเรียนรูเปนเรื่องสนุก

พรเทพ  เมืองแมน  (2544 : 6)  กลาววา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณคาตอการเรียน
การสอนหลายประการดวยกัน  ดังตอไปนี้

1. ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู  อันจะทําใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรนในการเรียน (Active  Learner)  ชวยใหการเรียนการสอนมีบรรยากาศที่ดี

2. ผูเรียนสามารถเรียนไดตามอัตราความสามารถของตนเอง  อันเปนการสนองตอบ
ผูเรียนแตละคนซึ่งมีความแตกตางกันไดเปนอยางดี

3. ความแปลกใหมของคอมพิวเตอรจะชวยเพ่ิมความสนใจ  และความตั้งใจของผูเรียน
ใหมีมากขึ้น

4. ความสามารถในการเก็บขอมูลของคอมพิวเตอร  ทําใหการออกแบบบทเรียนใหสนอง
ตอบผูเรียนแตละคนได  และสามารถประเมินผลการเรียนของผูเรียนไดอยางสะดวกรวดเร็ว

5. สามารถใหการเสริมแรงไดอยางรวดเร็วและมีระบบ  โดยการใหผลยอนกลับทันทีใน
รูปของคําอธิบาย  สีสัน  ภาพและเสียง  ซ่ึงชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

6. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  โดยชวยใหการสอนมีคุณภาพสูงและคงตัว
(Consistency)
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7. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการเรียนการสอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปรับปรุง
เนื้อหาบทเรียนสามารถกระทําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

8. ผูเรียนสามารถเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนได  โดยไมมีขอจํากัดในดานเวลาและ
สถานที่

9. ชวยขยายขีดความสามารถของผูสอน  ในการดูแลผูเรียนอยางใกลชิด  เนื่องจากสามารถ
บรรจุขอมูลไดงาย  และสะดวกในการนําออกไปใช

นอกจากนี้สาเหตุที่บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดรับความนิยมเร่ือยมาและยังมีแนวโนม
ที่จะเปนสื่อการศึกษาที่สําคัญตอไปในอนาคตก็เนื่องจากการที่บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณ
คาทางการศึกษา  อีกนัยหนึ่งก็คือ  การที่บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเขามาชวยในการแก
ปญหาทางการศึกษาไดนั่นเอง  ปญหาที่บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเขามาแกไดเปนอยาง
ดี  ไดแก  ( ถนอมพร  (ตันติพิพัฒน) เลาหจรัสแสง , 2541:13-14)

1. ปญหาการสอนแบบตัวตอตัว
ในปจจุบันดวยอัตราสวนของครูตอนักเรียนที่สูงมาก  การสอนแบบตัวตอตัวในชั้นเรียน

ปรกติเปนสิ่งที่เปนไปไมไดเลยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปรียบเสมือนทางเลือกใหมที่จะชวย
ทดแทนการสอนในลักษณะตัวตอตัวซ่ึงนับวาเปนรูปแบบการสอนที่ดีที่สุด  เนื่องจากรูปแบบการ
สอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธหรือมีการโตตอบกับผูสอนไดมากและผูสอนก็สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนไดทันที

2. ปญหาเรื่องภูมิหลังที่แตกตางกันของผูเรียน
ผูเรียนแตละคนยอมที่จะมีพื้นฐานความรูซ่ึงแตกตางกันออกไปบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนจะชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาตามความรูความสามารถของตน  โดยการเลือกลักษณะและ
รูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนได  เชน  ความเร็วชาของการเรียน  เนื้อหาและลําดับของการเรียน
เปนตน

3. ปญหาการขาดแคลนเวลา
ผูสอนมักประสบกับปญหาการมีเวลาไมเพียงพอในการทํางาน  ดังนั้นบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนทางเลือกอีกทางที่นาสนใจเนื่องจากมีงานวิจัยหลายช้ินซึ่งพบวาเมื่อ
เปรียบเทียบการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอนดวยวิธีปรกติแลว  การสอน
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเขาชวยนั้น  จะใชเวลาเพียง  2  ใน  3  เทาของการสอนดวยวิธี
ปรกติเทานั้น
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4. ปญหาการขาดแคลนผูเชี่ยวชาญ
สถานศึกษาที่อยูหางไกลจากชุมชนมักจะประสบปญหาการขาดแคลนครูผูสอน  ดังนั้น

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนทางออกใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนได  นอกจากนี้สําหรับสถานศึกษาที่ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้น  ก็ยังสามารถที่จะ
นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชชวยในการสอนได  โดยในขณะเดียวกันผูเชี่ยวชาญเองแทน
ที่จะตองเดินทางไปสอนหรือเผยแพรความรูยังสถานศึกษาตางๆ ก็สามารถถายทอดความรูลงไปใน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและเผยแพรใหแกผูเรียนที่ศึกษาอยูในสถานศึกษาอื่นๆ ได  เพราะบท
เรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนรูปแบบการสอนที่พรอมจะทํางานอยางตอเนื่องและตลอดเวลา

2. การเรียนรูภาษา
2.1  ความหมายของภาษา

ภาษาเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของมนุษย  เปนเครื่องมือที่ชวยใหมนุษยส่ือ
ความหมายและสามารถดํารงชีวิตประจําวันได  ประเทศตางๆ ทั่วโลกไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ภาษาและเห็นความจําเปนของการรูหนังสือ  และไดพยายามใหคนในประเทศรูหนังสือใหมากที่สุด
นักจิตวิทยา  และนักการศึกษาจึงไดใหความหมายของภาษาไวหลายความหมาย  ดังนี้

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2546 : 106)  ไดใหความหมายของภาษาไววา  ภาษา  หมายถึง
ระบบเปลงเสียงและการเขียนสัญลักษณตางๆ ซ่ึงคนในสังคมหนึ่งๆ เรียนรูและใชในทํานองเดียวกัน
คนที่ใชภาษาเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และประสบการณซ่ึงกันและกันไดอยางลึก
ซ้ึงและกวางขวาง  ภาษาชวยใหคนสามารถรวมกันเปนกลุม  และสังคมที่เปนแบบแผน  มีความรวม
มือในกิจกรรมตางๆ และยังเปนกลไกสําคัญในการถายทอดทางสังคมและวัฒนธรรมแกชนรุนหลัง
อีกดวย

อัจฉรา  ชีวพันธ (2547 : 2)  ไดใหความหมายไววา  ภาษา  คือ  เครื่องมือที่สําคัญและมีคุณคา
อยางยิ่งตอมวลมนุษยในอันที่ใชภาษาในการติดตอส่ือสารกัน  ซ่ึงลักษณะของภาษาที่ใชในการสื่อสาร
นั้นอาจจะเปนภาษาพูด  ภาษาทาทาง  ภาษาเขียน  ตลอดจนถึงสัญลักษณและสัญญาณตางๆ
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สายวลี  วิทยาภัค (2539 : 13)  ไดใหความหมายวา  ภาษา  หมายถึง  เสียงที่เปลงออกมาเปน
คําพูด  หรือสัญลักษณแทนเสียงที่เขียนออกมา  หรือกิริยาอาการที่แสดงออกมาดวยความตั้งใจ  เพื่อ
ติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนใหเขาใจกันไดซ่ึงอาจเปนภาษาถิ่นหรือภาษาสากล

อาจกลาวโดยสรุปไดวา  ภาษา  หมายถึง  คําพูด  ทาทาง  หรือการเขียนที่แสดงออกมาเพื่อ
ติดตอส่ือสารใหบุคคลอื่นไดเขาใจความหมายตรงกันกับสิ่งที่ไดแสดงออกไป

2.2  กระบวนการเรียนรูภาษา
กระบวนการเรียนรูภาษา  มีขั้นตอนดังนี้  (ศรีเรือน  แกวกังวาล, 2519 : 127-133)
1. การเลียนแบบ (Imitation)  เปนกระบวนการที่สําคัญในการเรียนภาษาเพราะเปนขั้นเลียน

เสียงคําพูดตามเสียงที่ไดยินหรือเลียนแบบการออกเสียงจากผูอ่ืน
2. การเอาอยาง (Identification)  เด็กมิไดเลียนแบบเฉพาะการออกเสียงเทานั้น  แตยังเลียน

ลักษณะนิสัยใจคอ  ทาที  จากบุคคลที่เขาเลียนภาษานั้น
3. การเลียนแบบพฤติกรรมตอบสนองหลายอยางพรอมกันตอส่ิงเราหลายตัว (Multiple

response  learning)  เปนพฤติกรรมตอบสนองสิ่งเรา  โดยพยายามลองใชอวัยวะเครื่องเปลงเสียง
ตางๆ นั้นใหทํางานสัมพันธกันหลายตัว  ไดแก  สมองที่มองเห็น  ไดยิน  สะสมความจํา  การทําริม
ฝปาก  สีหนา  ทาทาง  สายตา  คิ้ว  เด็กพยายามทําตามอยาง

4. การเรียนรูดวยความสัมพันธภาวะ (Associative  Learning)  เด็กเรียนรูคําศัพทและ
ความหมายของคํา  ระหวางเสียงและสิ่งของหรือพฤติกรรม  เปนการรูแบบหูถึงตา  เชน  เมื่อเด็กเอื้อม
มือจะจับไฟ  แมรองหามวา “อยา”  แลวตีมือ  ตอไปเด็กนั้นยื่นมือไปหาสิ่งอื่นแลวไดยินคําวา “อยา”
ก็ชะงักมือไว

5. การเรียนรูแบบถามตอบ (Questioning-Answering)  เด็กในระยะนี้บางทีไดรับสมญา
วา  วัยชางซัก (Questioning  Age)  เพราะเด็กเริ่มรูจักใชเหตุผล  เร่ิมมีความตองการเปนตัวของตัวเอง
จึงอยากรูอยากเห็นชางตั้งคําถาม  โนนอะไร  ทําไมจึงเปนเชนนั้น  ทําไมไมเปนเชนนั้น  เปนตน
ถาผูปกครองตอบสนองอารมณชนิดนี้ของเด็กจะชวยในการพัฒนาภาษาของเด็กใหดีขึ้นได

6. การลองผิดลองถูก (Trial  and  Error)  ชวงนี้เปนชวงการปฏิบัติเด็กอาจจะปฏิบัติได
ถูกบางผิดบาง  ควรเขาใจและชมเชยเมื่อเด็กออกเสียงไดถูกตอง  เด็กยิ่งไดฝกฝนลองผิดลองถูกมาก
เพียงไร  ก็ชวยพัฒนาภาษาเร็วมากขึ้นเพียงนั้น

7. การถายทอดการเรียนรู (Transfer  of  Learning)  การเรียนรูส่ิงใหมๆ เปนการงายขึ้น
ถาผูเรียนมีความรูพื้นฐานมากอน  เชน  เด็กรูจักไกอยูแลว  ผูใหญสอนใหรูจักเปด  แลวตอไปรูจัก
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หาน  โดยช้ีใหเห็นความเหมือนกันและตางกัน  เด็กจะจําไดเร็วและมีความคิดเปนระเบียบ  ซ่ึงเปน
ประโยชนในการศึกษาเรื่องอื่นๆ ตอไปในภายหนา

Jensen  (อางถึงใน กรมวิชาการ  กองวิจัยทางการศึกษา, 2538 : 18)  ไดเสนอลักษณะการ
เรียนรูภาษาซึ่งสรุปได  7  ประการ  ดังนี้

1. การเรียนรูภาษาจะเริ่มเมื่อเด็กไดยินและสัมพันธเชื่อมโยงสิ่งที่ไดยินนั้นกับสิ่งเราที่
แวดลอมรอบตัวเด็ก  การเรียนรูในขั้นนี้เด็กจะเริ่มแยกความแตกตางของคําพูดที่ไดยินออกจากสิ่งที่
ไดยิน  จากสิ่งแวดลอมอื่นๆ และจะเคลื่อนไหวรางกายตอบสนองเสียงเหลานั้น

2. การเรียนรูภาษาขั้นที่ 2  เด็กจะออกเสียงเปนคําๆ ได  และจะตอบสนองเสียงที่ไดยิน
ดวยภาษาไมใชการเคลื่อนไหวรางกาย

3. การเรียนรูภาษาขั้นที่ 3 เด็กจะสามารถพูดคําตางๆ ไดเองและรูความหมายของคําดีขึ้น
4. การเรียนรูภาษาขั้นที่ 4  เปนขั้นที่เด็กสามารถจะคิดและเขาใจความหมายของคําไดลึก

ซ้ึงมากขึ้น
5. การเรียนรูภาษาขั้นพื้นฐานเปนการตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง
6. การเรียนรูภาษาขั้นที่ 6  เปนการเชื่อมโยงคําหนึ่งกับอีกคําหนึ่ง
7. การเรียนรูภาษาแบบจัดอันดับความสัมพันธของถอยคํา  เด็กสามารถจัดอันดับและ

ระเบียบของความสัมพันธเกี่ยวกับคําและเกิดความคิดรวบยอดในคํานั้นๆ

พรชุลี  อาชวอํารุง (2541 : 5)  กลาววา  การเรียนรูภาษาของเด็กเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเปน
กระบวนการทําความเขาใจระบบ  กฎเกณฑของภาษา  ซ่ึงมนุษยเทานั้นมีความสามารถทําได  เด็กมี
ความสามารถเรียนรูภาษาแมดวยตนเองโดยไมตองมีใครสอน  เมื่ออยูในสิ่งแวดลอมที่มีการสื่อสาร
โตตอบเปนประจํา  และจะเขาใจนัยของภาษาเมื่ออายุ  10 ป

ศรียา  นิยมธรรม (2534 : 138)  กลาวถึงการเรียนรูภาษาวาเริ่มตั้งแตหลังคลอดเพียงเล็กนอย
เร่ิมเรียนรูการใชภาษากอนมีภาษาพูด  ไดแก  การแสดงปฏิกิริยาเพื่อส่ือสารใหผูอ่ืนรู  เชน  รองไห
ตอมาก็เร่ิมมีการสงเสียงออแอ  จนกระทั่งอายุ 6-8 เดือน  ก็จะเริ่มเรียกพอหรือแมเปนคําพูด

2.3  ทฤษฎีและแนวคิดการเรียนรูภาษา
ภาษาเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู  ความสามารถในการใชภาษาจะชวยใหมีการ

พัฒนาทางสติปญญา  พัฒนาการใชชีวิตในสังคม  ชวยในการปรับตัว  การเพิ่มความสามารถในดาน
ตางๆ นักจิตวิทยาอธิบายการเรียนรูภาษาของเด็กเกิดมาจากทฤษฎีที่อธิบายการเรียนรูในดานตางๆ
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ดังนี้ (กฤษฎา  กุณฑล, 2548 : 169-171)
1. ทฤษฎีการเรียนรู  นักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม  อธิบายการเรียนรูภาษาโดยใชกฎ

ของการเรียนรู  โดยอธิบายวาเด็กเรียนรูภาษาโดยการมองเห็นความสัมพันธของสิ่งของกับเสียงที่ได
ยิน  เด็กจะเลียนเสียงและไวยากรณที่ไดยินบอยๆ ในขณะเดียวกันเมื่อไดรับการเสริมแรงจากผูใหญ
โดยการกอด  ยิ้มและชมเชย  เด็กจะเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูภาษาตอไป

ทฤษฎีนี้เชื่อวาเด็กเรียนรูภาษาโดยกระบวนการเสริมแรง  เชน  เมื่อเด็กพูดคําวา “แม”
ได  เด็กจะไดรับการกอดจากแม  แมยิ้มใหและเอานมมาใหดื่ม  ซ่ึงเปนการเสริมแรงทางบวก  เด็กก็
จะพูดคํานั้นซ้ําๆ จนกระทั่งในที่สุดจะเขาความหมายของคําวาแม  ในทางกลับกันเด็กที่พูดคําวา
“แดง”  เปน  “แตง”  ก็จะถูกตอวา  ถูกดุหรือไมไดรับความสนใจ  ซ่ึงเปนการเสริมแรงทางลบ  เมื่อ
ไดรับบอยๆ เด็กก็จะไมพูดคํานั้นอีก  ซ่ึงในทฤษฎีนี้เชื่อวา  การเรียนภาษาเกิดจากการสังเกตและ
เลียนแบบตัวแบบที่ตนเองชื่นชอบ  พอใจ

2. ทฤษฎีธรรมชาตินิยม  Noam  Chomsky  มีความคิดเห็นวาภาษาเกิดจากพันธุกรรมเปน
พื้นฐาน  เมื่อเด็กไดรับสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมทําใหรางกายเจริญเติบโตและมีความพรอมก็จะ
สามารถใชภาษาไดดีขึ้น

Chomsky  มีความคิดแตกตางไปจากกลุมพฤติกรรมนิยม  โดยเชื่อวาการเลียนแบบและ
เสริมแรงไมสามารถทําใหเด็กเรียนรูคําศัพทและประโยคตางๆไดมากมาย  ในการดํารงชีวิตประจํา
วันเด็กสามารถสรางคําใหมๆ ที่อาจไมไดยินหรือไมไดรับการเสริมแรง  พอแมก็อาจไมมีเวลาเสริม
แรงตลอดเวลา  เขาเชื่อวาการเรียนภาษาเปนกระบวนการที่ถูกควบคุมโดยสมองและสมองไดสราง
โปรแกรมการเรียนรูภาษา  จะใชควบคุมกลไกการใชภาษาใหถูกตองตามหลักไวยากรณของชาติตน
เอง  ขั้นตอนของการพัฒนาทางภาษาของมนุษยเปนสากล

3. ทฤษฎีความคิดความเขาใจ  การเรียนรูทางภาษาเกิดจากพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก
เด็กเรียนรูภาษาตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของการเคลื่อนไหวและการรับความรูสึกตางๆ ของเด็ก
ทฤษฎีความคิดความเขาใจเชื่อวาเด็กเปนผูเรียนรูภาษาจากการคิดวิเคราะหส่ิงที่ไดยิน  ไดทดสอบ
สมมุติฐานตางๆ  รวมทั้งพยายามจัดสัดสวนใหเขากับภาษาที่เขาไดยิน  โดยเชื่อวาเด็กเปนนักวิทยา
ศาสตรตัวเล็กที่พยายามทํางานเพื่ออธิบายสิ่งตางๆ ที่อยูภายใตภาษา  การที่เด็กเรียนรูภาษาไดดีเกิด
จากการเตรียมความพรอมที่เหมาะสมและใชการคิดเพื่อส่ือสารสิ่งที่เด็กตองการติดตอสัมพันธกับ
พอแมหรือบุคคลอื่นรอบตัวเด็ก

ทฤษฎีนี้เชื่อวามนุษยตองใชสติปญญาในการเรียนรูภาษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาใจ
ความหมายและความคิดเชิงนามธรรม  เชน  คําวา  สวย  ดี  ตาย  เปนตน  โดยเชื่อวาการเรียนภาษาเกิด
จากการปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางเด็กกับคนอื่นๆ ในสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ  เด็กจะเขาใจความ
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หมายของเรื่องราวตางๆ มากนอยเพียงใด  ขึ้นอยูกับลักษณะความสัมพันธของเด็กที่มีตอเร่ืองนั้น
4. แนวคิดผสมผสาน  เปนวิธีการเรียนภาษาโดยไมยึดแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเปนหลัก

เพราะภาษามีความซับซอนทั้งในแงของพฤติกรรมที่สังเกตเห็นไดจากการแสดงออกและเปน
พฤติกรรมภายใน

แนวคิดในการสอนภาษา  เปนการนําเสนอหลักการสอนใหสอดคลองกับลักษณะ
ธรรมชาติของภาษาตามความเชื่อ  ซ่ึงมักจะเปนความเชื่อทางดานจิตวิทยา  ภาษาศาสตร  มานุษยวิทยา
และสังคมวิทยา  สําหรับในปจจุบันนักภาษาศาสตรประยุกตไดจัดแนวคิดในการสอนภาษาเปน  4
แนวคิดดังนี้ (กรมวิชาการ  กองวิจัยทางการศึกษา, 2538 : 15-18)

1. แนวคิดกลุมประจักษนิยม (Empiricist)  หรือกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
เปนกลุมที่รับเอาแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูแบบพฤติกรรมนิยม  ที่เนนการตอบสนองตอส่ิงเราและ
แนวคิดทฤษฎีกลุมโครงสราง  ซ่ึงเชื่อวาภาษาเปนเรื่องของนิสัย  ความเคยชิน  ประเด็นสําคัญของ
แนวคิดนี้  ไดแก

1.1 ภาษาคือภาษาพูด  มิใชภาษาเขียน  เพราะการใชภาษานั้นเริ่มตนจากการพูด  เด็ก
จะเรียนรูภาษาพูดกอนโดยการเลียนแบบผูใหญ  ในการสอนจึงควรเริ่มสอนจากการฟง-พูดกอน
และสอนในสิ่งที่เจาของภาษาใชพูด  ไมใชส่ิงที่ควรพูด  หรือส่ิงที่เปนแบบอยางตายตัว  ดังนั้น
ผูสอนจึงควรเปนเจาของภาษา

1.2 ภาษาเปนเรื่องของนิสัย  ความเคยชิน  ที่จะตองมีการฝกจนสามารถใชภาษาได
อยางอัตโนมัติ  ในการสอนจึงควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกพูดเลียนแบบผูสอน  วาตาม
ซํ้าๆ จนจําได  สามารถนํามาใชพูดโตตอบได  การใหรางวัล  เชน  คําชมเชย  จะชวยใหผูเรียนมีกําลัง
ใจที่จะฝกฝนตอไปจนกระทั่งเกิดเปนนิสัยใหมในการใชภาษาได  ผูสอนตองระวังไมใหผูเรียนทําผิด
เพราะผูเรียนอาจเกิดนิสัยไมดีในการเรียนภาษา

1.3 ภาษาแตละภาษา  มีโครงสรางที่แตกตางออกไป  ความแตกตางระหวางภาษาของ
ตนกับภาษาที่เรียนจะเปนปญหาสําหรับผูเรียน  ในการสอนจึงควรเตรียมบทเรียนจากผลการเปรียบ
เทียบภาษาของผูเรียนกับภาษาที่เรียนทั้งในดานระบบเสียง  และโครงสรางทางไวยากรณ  และจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดฝกใชภาษาใหมาก  โดยเฉพาะในสวนที่แตกตางกัน

ดังนั้น  การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้  จึงเริ่มตนดวยการสอน  ฟง-พูด  ให
ผูเรียนเลียนแบบ  วาตามผูสอนซ้ําๆ ผูสอนจะเปนตัวแบบที่ดี  ในการฝกพูด  อาจใชบทสนทนาที่
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เจาของภาษาใชกันใหผูเรียนวาตามผูสอนจนจําได  และนํามาพูดโตตอบไดจากกลุมใหญเปนกลุมเล็ก
เพื่อใหผูเรียนไดฝกโดยทั่วถึง  ซ่ึงวิธีสอนตามแนวคิดนี้มีการสอนแบบเนนฟง-พูด (Audio – Lingual
Method)

2. แนวคิดกลุมเหตุผลนิยม (Rationalist)  เปนกลุมที่รับแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนแบบ
ความรู  ความเขาใจ  ที่เนนการปรับรูปแบบโครงสรางของความรูที่ติดตัวมาและแนวคิดจากทฤษฎี
ภาษาศาสตร  กลุมไวยากรณปริวรรต  ซ่ึงเชื่อวา  เด็กมีความสามารถที่จะเขาใจภาษาไดโดยไมเคยได
ยินมากอน  เนื่องจากภายในสมองมีกลไกที่จะวิเคราะหขอมูล  และสรางกฎเกณฑการใชภาษาขึ้นได
ประเด็นสําคัญของแนวคิดนี้  ไดแก

2.1 ภาษาเปนเรื่องของกฎเกณฑ  มนุษยสามารถสรางประโยคตางๆ จากกฎเกณฑที่มี
อยูขึ้นใชไดอยางไมจํากัด  ในการสอนจึงควรสอนใหผูเรียนไดเรียนรูระบบกฎเกณฑของภาษา  เพื่อ
ผูเรียนจะไดมีพื้นฐานในการสรางประโยคดวยตนเอง  และฝกใชกฎเพื่อแสดงความหมายของภาษา
ตามตองการ

2.2 ไวยากรณของทุกภาษามีลักษณะสากล  มีโครงสรางพื้นฐานคลายกันคือมีโครง
สรางผิว  และโครงสรางลึก  ประโยคแตละประโยคสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางไดดวยกฎการ
ปริวรรต  ในการสอนจึงควรสอนใหผูเรียนมีความรู  สามารถวิเคราะหโครงสรางของประโยคที่ได
พบเห็นจนไดความหมายที่แทจริง

2.3 คนเราเกิดมาพรอมกับความสามารถที่จะเรียนรูได  ความสามารถนี้เปนลักษณะ
เฉพาะที่เปนสากล  โดยเฉพาะผูเปนเจาของภาษาจะมีความสามารถในการที่จะเขาใจ  และแสดงออก
ซ่ึงการใชภาษาใหเขาใจ  และแสดงออกซึ่งการใชภาษาใหมีความหมาย  ความตองการไดเปนอยางดี
ในการสอนจึงควรสอนใหผูเรียนไดเขาใจภาษามีความรูความสามารถเกี่ยวกับภาษา  การสื่อความ
หมายใหเหมาะสมกับสภาพการณกอน  แลวจึงเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกแสดงออก

2.4 การเรียนรูภาษาเปนเรื่องของแตละบุคคล  เปนพฤติกรรมการสะสมความรูจน
สามารถใชความรูนั้นแสดงออกทางภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในการสอนจึงควรกระตุนให
ผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น  ซักถาม  และเกิดความเขาใจ  สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสิ่งที่รู
แลวเขาเปนพื้นฐานในการเรียนรูตอไป  และการเรียนรูจะมีผลมากขึ้น  หากผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่มี
ความหมายตอตัวเอง  ผูสอนตองสอนใหผูเรียนใชภาษาในการสื่อความหมายมากขึ้น

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้  จึงเริ่มดวยการสอนกฎเกณฑโครงสราง
ของประโยคใหผูเรียนมีความสามารถเกี่ยวกับภาษา  ใชบทสนทนาสั้นๆ ในการฝกนําและใหผูเรียน
เปลี่ยนแปลงรูปประโยคใหเปนของตนเอง  เพื่อใชในการแสดงออกทางภาษา  ผูสอนไมจําเปนตอง
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แบงแยกทักษะ  ฟง-พูด-อาน-เขียน  ออกจากกัน  และสามารถใชภาษาของผูเรียนในการสอนได
แบบฝกหัดตางๆ ที่ผูสอนนํามาสอนผูเรียน  ควรเปนแบบฝกหัดที่จะชวยใหผูเรียนหัดคิด  เพื่อไมให
ผูเรียนเบื่อหนาย  และเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษา

3. แนวคิดเพื่อการสื่อสาร (Communicative  Approach)  เปนแนวคิดที่เนนความรูความ
สามารถในการติดตอส่ือสารของบุคคลในสถานการณตางๆ ใหเปนผลสําเร็จ  แนวคิดนี้มีจุดเริ่มตน
จากแนวคิดกลุมเหตุผลนิยม  กลาวคือ  เชื่อวาการเรียนรูภาษาเปนลักษณะเฉพาะที่ติดตัวมา  เปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมอง  และเชื่อวาภาษาเปนเรื่องของกฎเกณฑ  มนุษยสามารถสราง
ประโยคตางๆ จากกฎเกณฑขึ้นใชไดอยางไมจํากัดจํานวน  มนุษยจึงตองมีความรูความสามารถทาง
ภาษา  กอนที่แสดงพฤติกรรมทางภาษา  จากแนวคิดหลักนี้  นักวิชาการในสาขาตางๆ เชน  สังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา  ภาษาศาสตร  จิตวิทยา  และปรัชญา  เปนตน  ไดนําไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม  และนํา
ผลการศึกษาในแงมุมที่กวางขวางชัดเจนมากขึ้น  สามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้

3.1 ความรูความสามารถทางภาษา (Linguistic  Competence)  เปนศักยภาพทางภาษา
ของบุคคล  กอนจะใชภาษาในลักษณะที่ตองการ  เชน  ฟง  พูด  อาน  หรือเขียน  แบงเปน  2  ระดับ
คือ  ความรูเกี่ยวกับตัวภาษา  ไดแก  กฎเกณฑ  ไวยากรณ  เสียง  ความหมาย  และความสามารถที่จะ
นําความรูเกี่ยวกับภาษาไปใชส่ือความหมายไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ

3.2 การแสดงพฤติกรรมทางภาษา (Linguistic  Performance)  เปนการนําความรู
ความสามารถทางภาษาที่บุคคลมีอยูมาใชใหเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทสะ  หรือสถานการณที่เกิด
ขึ้นหรือเรียกวา  วัฒนธรรมทางสังคม (Sociocultural)  การแสดงพฤติกรรมทางภาษานี้  จะสะทอนถึง
ระดับความรูความสามารถดานภาษาของบุคคลดวย

แนวคิดการใชภาษาเพื่อการสื่อสารนี้จะเนนปฏิสัมพันธในการใชภาษาระหวางผูสอน
กับผูเรียน  และผูเรียนกับผูเรียน  การจัดการเรียนการสอนจะเนนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดมีความรู
เกี่ยวกับการนําภาษาไปใชในสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตอง  เหมาะสม  คลองแคลว  สามารถสื่อ
ความหมายไดตามตองการ  ดวยการจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาในสถานการณตางๆ
ใกลเคียงกับชีวิตจริง (Real  Life  Situation)  รวมทั้งการใชส่ือหรือวัสดุที่เปนของจริง (Authentic
Materials)  เชนเดียวกัน  การสอนจะเนนความคลองแคลวในการใชภาษามากกวาความถูกตอง
ใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณในสังคม  วิธีสอนที่
เปนไปตามแนวคิดนี้  ไดแก  การสอนตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร

4. แนวคิดกลุมมานุษยนิยม (Humanistic  Approach)  เปนกลุมที่รับเอาแนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรูแบบมานุษยนิยม  ที่เนนความสําคัญของตัวผูเรียนในแงอารมณความรูสึกคือผูเรียนจะเกิด
การเรียนรูไดดีถาผูเรียนอยูในสิ่งแวดลอมที่เปนอิสระ  ไดเรียนในสิ่งที่ตรงกับความตองการ  ความ
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สนใจ  เกิดความรูสึกสบายใจ  บทบาทของผูสอนจะเปลี่ยนไปเปนผูอํานวยความสะดวกใหคําแนะนํา
แกผูเรียน  จัดสภาพหองเรียน  กิจกรรม  และสื่อที่จะชวยใหผูเรียนรูสึกผอนคลาย  เปนตัวของตัวเอง
ไมกังวลกับสถานการณการเรียน  ทํากิจกรรมตางๆ ดวยความสบายใจ  และเกิดการเรียนรูในที่สุดมา
ใชในการสอนภาษา  เทาที่ผานมาแนวคิดกลุมมานุษยนิยมจะเนนความสําคัญของการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน  มากกวาที่จะกลาวถึงเนื้อหาของสาขาวิชาตางๆ

อนึ่งการนําแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงมานุษยนิยมมาใชในการจัดการเรียน
การสอนภาษา  ยังมีการกลาวถึงไมมากนัก  จากการศึกษาสรุปไดดังนี้

4.1 ใหผูเรียนเกิดความเขาใจตนเอง  ยอมรับตนเอง  และสามารถสื่อสารตัวเองกับผูอ่ืน
ไดอยางเปนอิสระ  ลดการปกปองตัวเองลง

4.2 จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  ใหมีบรรยากาศแหงการยอมรับที่ผูเรียนรูสึก
ปลอดภัยจากความลมเหลว  การถูกลงโทษ  คําวิจารณ  การแขงขัน  และรวมแลกเปลี่ยนความรูสึก
ความสนใจ  ความจํา  จินตนาการ

4.3 เลือกกิจกรรมและสื่อที่ใชในหองเรียนใหผูเรียนไดมีสวนรวมไดมาก  ใกลชิดกับ
ผูอ่ืนมากยิ่งขึ้น  เปนกิจกรรมที่มีความหมายสําคัญ  เปนประโยชนในการสื่อสารกับบุคคลที่ตอง
สัมพันธดวยในกระบวนการสรางความเปนตัวของตัวเอง

4.4 ในการดําเนินกิจกรรม  ผูสอนตองชวยใหผูเรียนไดแสดงออกดานภาษาใหมากที่สุด
เชน  เลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับระดับความรูทางดานภาษาของผูเรียน  ชวยในดานคําศัพท  สํานวน
ที่จําเปนตองใชในการทํากิจกรรม  เลือกกิจกรรมที่ทําใหเกิดความรูสึกสนุกสนาน

4.5 ใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม  และสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรม

2.4  การจัดประสบการณการเรียนรูภาษา
การพัฒนาความพรอมทางภาษาใหแกเด็กนั้น  ครูอาจจัดกิจกรรมในลักษณะตางๆ  เชน

(อัจฉรา  ชีวพันธ, 2547 : 61-62)
1. การเลานิทาน  การเลานิทานใหเด็กฟงเปนกิจกรรมที่พัฒนาความพรอมในการฟง  พูด

อาน  และเขียนไดเปนอยางดี  และจัดไดหลายรูปแบบ  เชน  เลานิทานจากหนังสือ  เลานิทานโดย
เชิดหุนประกอบ  ใหเด็กฟงนิทานจากเทป  หรือใหเด็กผลัดกันออกมาเลานิทาน  หรือเขียนนิทาน
ประกอบภาพก็ได

2. การบรรยายภาพ  การบรรยายภาพเปนการสงเสริมจิตนาการและความคิดสรางสรรค
แกเด็ก
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3. การทองบทรอยกรอง  การทองบทรอยกรองชวยสงเสริมจินตนาการและชวยใหเด็ก
เห็นความงามของภาษาไทย  เกิดความชื่นชมในรสวรรณคดีและวรรณกรรม  และสนุกเพลิดเพลิน
อาจใหเแสดงทาทางประกอบ  เปนการเรียนรูความหมายของคําตางๆ ดวย

4. การสนทนาพูดคุย  กิจกรรมนี้ชวยใหมีพัฒนาการในการพูด  รูจักตั้งคําถามและตอบ
คําถาม  สรางประสบการณในการรับฟงผูอ่ืน

5. การใชเกม  เปนกิจกรรมที่จะฝกความพรอมทางภาษาและฝกใหผูเรียนรูจักการปฏิบัติ
ตามกติกาตางๆ เปนการพัฒนาคุณลักษณะของการเปนผูนําและผูตาม  รวมทั้งการฝกกระบวนการ
คิดอยางมีเหตุผลดวย

6. การรองเพลง  เปนกิจกรรมสรางความบันเทิงชวยใหผูเรียนไดพัฒนาความพรอมใน
ทุกๆ ดาน  และเกิดความสนุกสนานในการเรียนดวย

นอกจากนี้ยังมีผูสรุปกลวิธีที่ชวยใหเด็กมีทักษะในการพูด  เพื่อชวยใหมีพัฒนาการทางภาษา
เชน (ศรียา  นิยมธรรม, 2519 : 62)

Liyamina (1960)  ใหคําแนะนําไว  6  ประการ  คือ
1. ใหเร่ิมหัดพูดหัดฟงโดยเร็ว  โดยการพูดกับเด็กแมแตในระยะกอนที่เด็กจะพูดได
2. บอกชื่อตางๆ แกเด็ก  และกระตุนใหเด็กกลาวซ้ําหรือกลาวตาม
3. กระตุนใหเด็กใชคําที่รูจักแลวบอยๆ
4. อยาเรงเด็กจนเกินไป  ควรใหโอกาสและเวลาแกเด็กไดหัดพูดในสิ่งที่ตองการ
5. กระตุนใหออกเสียงชัดเจน
6. กระตุนใหใชคําศัพทโดยถูกไวยากรณ  สอนในสิ่งที่ถูกตั้งแตเร่ิมแรก
Landreth (1961)  ไดแนะนําวิธีชวยในการพัฒนาภาษาของเด็กไว  6  ประการ  เชนกัน คือ
1. แกไขปรับปรุงการพูด  และวิธีการพูดของพอแมผูปกครองที่เปนตัวอยางการพูดของเด็ก
2. กระตุนใหพอแม  มีการติดตอกับลูกโดยใชการแสดงออกดวยวิธีการตางๆ
3. จัดหาประสบการณตางๆ ใหเด็ก  เพื่อเด็กจะไดมีเร่ืองนํามาพูด  นํามาเลา
4. กระตุนใหเด็กรูจักหัดฟง
5. กระตุนใหเด็กใชภาษาพูดแทนการใชทาทาง
6. ควรใชคําที่มีความหมายถูกตองแนนอน
Staats  และ  Staats  (1963)  ไดกลาวไววา  การใหรางวัลที่มีระบบและไดศึกษาไตรตรอง

แลว  แมจะเริ่มตั้งแตเยาววัย  ก็ยังสามารถทําใหเด็กมีพัฒนาการทางภาษาไดเร็วข้ึน  และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  การพัฒนาการภาษาพูดอาจใชวิธีการใหรางวัล  เมื่อเด็กทําเสียงที่มีความหมาย
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ซ่ึงการทําเชนนี้จะชวยใหการใหรางวัลของพอแมมีอิทธิพลมากขึ้น  ภาษาของเด็กจะคอยๆ เปนรูป
เปนรางโดยอาศัยการฝกดวยวิธีการใหรางวัล

3. นักเรียนสองภาษา
3.1  ความหมายของนักเรียนสองภาษา

ภาษาที่มนุษยใชคร้ังแรกในชีวิตหลังจากไดรับการฝกฝนจากพอแมของตนหรือบุคคลที่อยู
ใกลชิด  จนมีความสามารถสื่อความหมายได  เรียกวา  ภาษาแม (Mother  Tongue) หรือภาษาที่หนึ่ง
ในบางชุมชนภาษาที่ใชในชุมชนมีมากกวาหนึ่งภาษาขึ้นไป  อาจเนื่องมาจากการยายภูมิลําเนาจาก
ชุมชนอื่น  หรือความจําเปนทางการคา  การติดตอทางสังคม  การเมือง  ทําใหคนที่มาอยูใหมจําเปน
ตองเรียนรูภาษาของชุมชนใหมเพื่อสะดวกในการดํารงชีวิต  หรืออาจมีความจําเปนทางดานการนับถือ
ศาสนา  ในทางปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาบัญญัติตามลัทธิศาสนานั้นๆ  เชน  ศาสนาอิสลาม  จึงทําให
เกิดการเรียนสองภาษาในชุมชนนั้น (ฟารีดา  สุบินภู, 2545 : 51)  ซ่ึงสอดคลองกับ อรุณี   วิริยะจิตรา
(2532 : 4) ที่กลาววา  ภาษาที่สอง  หมายถึง  ภาษาอื่นที่ผูเรียนเรียนเพื่อใชรองไปจากภาษาที่หนึ่ง
ภาษาที่สองนี้อาจเปนภาษาราชการหรือเปนภาษาที่ใชในการสื่อสารในการเรียนการสอนในโรงเรียน
จึงทําใหบุคคลเหลานี้กลายเปนผูที่พูดสองภาษาหรืออาจเรียกวา เด็กสองภาษา  นอกจากนี้ยังมีนักวิจัย
บางทานไดใหความหมายของเด็กสองภาษาไวดังนี้

ประเมษฐ  มุณีแนม (2534 : 53)  ไดใหความหมายของเด็กสองภาษาไววา  เด็กสองภาษา
หมายถึง  เด็กที่ใชภาษาแมเปนภาษาที่หนึ่งและใชภาษาอื่นๆ เปนภาษาที่สอง

สายวลี  วิทยาภัค (2539 : 14)  กลาวถึง  เด็กสองภาษาวาหมายถึง  เด็กที่ใชภาษาหนึ่งตั้งแต
เร่ิมหัดพูดและใชตลอดมาในชีวิตประจําวันกับครอบครัวและทองถ่ินเปนภาษาที่หนึ่งหรือภาษาแม
โดยการเรียนรูอยางธรรมชาติจากผูเล้ียงดู  และตอมาเด็กคนนี้ไดเรียนรูภาษาใหมซ่ึงเปนภาษาที่สอง
ที่เกิดจากการสอนที่เปนระบบ  หลังจากที่ไดเรียนรูภาษาแมแลว

ดันนียาล  สารี (2546 : 16)  กลาววา  เด็กสองภาษา  หมายถึง  เด็กที่ใชภาษาแมในชีวิต
ประจําวันเปนภาษาที่หนึ่ง  ตอมามีการเรียนรูภาษาใหมเพิ่มขึ้นอีกเปนภาษาที่สอง  ซ่ึงในจังหวัด
ปตตานีมีเด็กไทยมุสลิมจํานวนมากที่ใชภาษามลายูถ่ินเปนภาษาที่หนึ่งในชีวิตประจําวัน  เรียนรูและ
ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองเมื่ออยูที่โรงเรียน
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ดังนั้นจึงสรุปไดวา  เด็กสองภาษา  หมายถึง  เด็กที่ใชภาษาหนึ่งภาษาใดเปนภาษาที่หนึ่งใน
ชีวิตประจําวัน  แตเมื่อมาโรงเรียนจะใชภาษาอื่นเปนภาษาที่สองในการเรียนการสอน

3.2  หลักการสอนนักเรียนสองภาษา
การสอนเด็กสองภาษานั้นมีอยูหลายวิธีดวยกัน  คือ (กมลรัตน  คนองเดช, 2542 : 153-182)
1. การสอนวิธีแปล-ไวยากรณ (Grammar-Translation)  เปนวิธีสอนที่นักศึกษาลาติน

กรีก  ฝร่ังเศส  บาลีหรือสันสกฤต  วิธีการคือ  เรียนไวยากรณของภาษาที่สองโดยการทองจํากฎเกณฑ
ตางๆ ทางไวยากรณ  วิธีนี้ไมเนนการสอนพูด  จะสอนแตการออกเสียงเทานั้น  ในบางเลมจะมีบทนํา
หนังสือสองบทเพื่อเทียบเสียงภาษาที่สองกับภาษาของผูเรียนเปนวิธีสอนที่ใชสําหรับภาษาที่ตายแลว

2. การสอนตรง (Direct  Method)  เปนการสอนภาษาที่สองโดยเนนการพูด  การฟง
โดยไมใชภาษาแมของผูเรียนเลย  วิธีนี้บางแหงเรียกวา  วิธีธรรมชาติ (Natural  Method)  เพราะมีวิธี
การเลียนแบบการเรียนภาษาของเด็กเล็กๆ ที่เร่ิมหัดพูด  วิธีธรรมชาติที่แทจริง  คือ  แบบที่เด็กเรียน
ภาษาแม  และแบบที่ผูเรียนพลัดหลงเขาไปหรือเจตนาเขาไปอยูในสังคมตางภาษา  แลวเรียนภาษาที่
สองไปตามธรรมชาติจริงๆ เรียนไปตามความตองการและความจําเปน  จากสิ่งแวดลอมจากเจาของ
ภาษาเปนเปาหมาย  เพื่อความอยูไดในสังคมตางภาษานั้น  ไมมีการจัดระเบียบ  จัดลําดับ จัดปริมาณ
การสอน  ไมมีครูผูสอนโดยเฉพาะอยางวิธีตรง

3. การสอนดวยวิธีอาน (Reading  Method)  เปนวิธีสอนที่นิยมในสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดาซึ่งเชื่อกันวาพัฒนาการทางภาษาเกิดจากการอานมากๆ  การสอนดวยวิธีนี้เปนการสอนสําหรับ
ผูที่อานไดแลว  ถาเปนการสอนภาษาที่หนึ่งหรือภาษาแมก็จะเปนการศึกษาเพื่อยกระดับภาษาใหสูงขึ้น
และการสอนวิธีนี้ไมไดเนนทักษะการแสดงออก  แตก็เกี่ยวของกันในลักษณะที่วา  เมื่อรับเขาดีรับเขา
มาก  ก็ยอมจะแสดงออกไดดีและไดมาก  การอานจึงเปนตนทางของการพูดและการเขียน

4. การสอนดวยวิธีโครงสราง (Structural  Approach)  การสอนวิธีนี้  บางแหงเรียกวา
วิธีภาษาศาสตร (Linguistic) เปนการสอนมุงใหเกิดทักษะฟงและพูดเปนสําคัญ  ผูเรียนตองสามารถ
ใชระบบเสียงของภาษาทั้งสองได  และเปนการสอนที่เปรียบเทียบภาษาแมกับภาษาที่สองทั้งในทาง
ไวยากรณและศัพท  แลวนําสวนที่ตางกันมาฝกฝนทําใหไมตองเสียเวลากับการฝกในสวนที่ไมเปน
ปญหา  ผูสอนอาจใชภาษาของผูเรียนมาอธิบายภาษาที่สองได

5. การสอนดวยวิธี Audiolingual (Audiolingual  Approach)  จะเนนการสอนภาษาแบบ
เรงรัด  มุงเอาความรวดเร็วในการเรียนเปนหลัก  วิธีนี้เห็นวาการเรียนเปนพฤติกรรมที่ดัดแปลงได
ดวยการวางเงื่อนไขตามแนวคิดของ  Skinner  ที่เห็นวา  ภาษาเปนรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมคลายๆ
กับการที่หนูแสดงพฤติกรรมกดคานเมื่อตองการอาหาร  เด็กเรียนรูภาษาจากการกระตุนหรือส่ิงเรา
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ภายใน  เชน  ความหิวทําใหเด็กรองเพื่อขอการตอบสนอง  เมื่อเรียกรองถูกตอบสนองดวยนมอัน
เปนการเสริมแรงทางบวก  กระบวนการเรียนรูภาษาก็กอตัวข้ึนทีละนอยๆ

6. การสอนดวยวิธีสถานการณ (Situational  Approach)  แนวการสอนวิธีนี้จัดกระบวน
การเรียนการสอนตามสถานการณ  เชน  ภาษาในรานตัดผม  ภาษาในโรงพยาบาล  ภาษาที่สนามบิน
ภาษาในตลาด  ภาษาในการติดตอราชการ  เปนตน  โดยการดําเนินการสอนจะจัดสอนภาษาที่สอง
ตามสภาพของสถานการณจริงหรือสรางสถานการณที่จะใหใชภาษาในอนาคตจัดคําในวงศัพท
(Vocabulary) ที่ตองใชในสถานการณนั้นๆ มาสอนเพื่อหวังผลใหการสอนเปนไปอยางธรรมชาติ
จําเพาะนําไปใชงานในจุดประสงคเฉพาะสถานการณ  และมุงการเรงรัดรวดเร็ว

7. การสอนดวยทฤษฎีสัญชาตินิยม (Cognitvism)  การสอนวิธีนี้บางทีก็เรียกวา  การสอน
ดวยทฤษฎีการเรียนรู  โดย  Noam  Chomsky  ไดเสนอแนวคิดที่ไดหยิบยกเอาการเรียนรูกฎเกณฑทาง
ภาษาขึ้นมาใชอีก  โดยเชื่อวาการรูกฎเกณฑทําใหการเรียนรูทางภาษาพัฒนาไดอยางไมมีขีดจํากัด
อยางไรก็ตามความคิดของชอมสกี้ไดถูกนําไปใชสําหรับผูเรียนอยูทั่วไปอยางนอยก็เปนวิธีเสริม
การเรียนภาษาและการศึกษาดวนตนเอง

8. การสอนดวยวิธีนัยส่ือสาร (Communicative  Approach)  การสอนดวยวิธีนี้พัฒนามา
จากการสอนตรงผสมดวยการสอนดวยวิธีโครงสราง  และตามแนวการสอนดวยวิธีสถานการณ
ซ่ึง  ฮารมเมอร กลาววา การสอนดวยวิธีนัยส่ือสารนี้จะเปนการสอนใหผูเรียนไดรูวาจะใชภาษาสื่อสาร
อยางไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพ  เห็นคุณคาของการสื่อสาร  และเนนการใชภาษาในแตละสถานการณ

9. การสอนดวยวิธีรับภาษา (Language  Acquistion)  วิธีสอนภาษาที่สองวิธีรับภาษานี้
เปนวิธีสอนภาษาไทยเปนภาษาที่สองแกเด็กอนุบาล  หรือเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีปญหาทางภาษาของ
กองวิชาการ  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  โดยสอนเด็กอายุ  4-6  ป  วิธีนี้กอง
วิชาการกลาววา  มีจุดเนนที่จะกระตุนใหสมองหรือเครื่องรับภาษาทํางานโดยรับความเขาใจภาษา
แบบซึมเขาไปทีละนอยจากกิจกรรมสรางเสริมตางๆ เปนลําดับแรก  และเมื่อมีความเขาใจในภาษา
ไทยมากขึ้น  ก็จะเกิดความพรอมในการพูดและพูดไดดวยความสบายใจและมั่นใจ

10. การสอนดวยวิธีมุงประสบการณทางภาษา (Concentrated  Language  encounter)
จะเนนการพัฒนาภาษาในปริมาณที่เปนไปตามการรับรูโดยธรรมชาติ  โดยพัฒนาจากความหมายรวม
ของภาษาไปสูองคประกอบยอยของภาษาและไมเพียงแตจะเนนทักษะสัมพันธ  แตยังจะเนนกระบวน
การอาน  เชน  การใหความสนใจ  การใชประสบการณเดิมและการระลึกได  เพื่อชวยผูเรียนพัฒนา
ความสามารถในการอานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  คือ  สามารถแปลความ  ตีความ  และขยาย
ความของเรื่องที่อานได  วิธีนี้นํามาใชสอนผูเร่ิมเรียนภาษาที่สองได  โดยตัดการอานหนังสือออกไป
ใชการฟงหรืออานภาพแทน  ตัดการเขียนออกไปโดยใชการพูดและการเขียนภาพแทนและจะใชไดดี
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ในการสอนวิธีตรงเมื่อผูเรียนมีประสบการณทางภาษาที่สองพอสมควรแลว
11. การสอนดวยวิธีศัพทสัมพันธ (From  Know  to  Know)  ผูคิดคนวิธีนี้คือ  จิตต  โชติอุทัย

เปนผูคิดคนขึ้นมาเพื่อใชในการสอนเสริมในโครงการเผยแพรภาษาไทยของ  ศอ.บต. (ศูนยอํานวย
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต)  หลักการสอนจะดึงความรูเกาของผูเรียน  คือศัพทรวมระหวาง
ภาษาไทยกับภาษามลายูออกมา  แลวผูสอนอธิบายเพิ่มเติมดวยภาษาของผูเรียนหรือดวยภาษาที่สอง
(เมื่อผูเรียนฟงภาษาที่สอง คือภาษาไทยไดมากพอแลว)  ใหรูถึงความหมายและที่มาของศัพทนั้น
แลวนําไปฝกออกเสียงและพูดในรูปประโยคตอไป

12. การสอนดวยวิธีพิเศษ  เปนวิธีสอนภาษาไทยเปนภาษาที่สองแกเด็กเริ่มเรียน (กอนเขา
ประถมปที่ 1  หรือเรียกวา  ช้ันเด็กเล็ก ที่พูดภาษามลายูเปนภาษาแม  ในบริเวณจังหวัดชายแดนภาค
ใต)  เพื่อเตรียมความพรอมตางๆ  โดยเฉพาะความพรอมทางภาษาไทยใหพรอมที่จะขึ้นไปเรียนใน
หลักสูตรประถมศึกษาปที่ 1  ความพรอมทางภาษาไทยนั้นมุงเพียง  2  ทักษะ  คือ  ฟงและพูดเทานั้น
การสอนจะใชวิธีตรงเปนหลัก  วิธีภาษาศาสตรหรือวิธีแนวโครงสรางเปนสวนประกอบ  เนนการฝก
(Drill) ในรูปแบบตางๆ ยึดหลักการสอนคลายแบบ  Audiolingual  ในการเรา  การตอบสนอง  และ
การเสริมแรง

13. การสอนดวยวิธีบูรณาการ (Integration  Approach)  การสอนวิธีนี้ไดพัฒนาการมาจาก
วิธีพิเศษ  เปนวิธีที่นําสวนดีของวิธีตางๆ มาใชตามสภาพและความจําเปนในการเรียนการสอนอยาง
ผสมผสาน  บางครั้งลัดเวลา  บางครั้งก็เพื่อผลทางจิตวิทยา  ทั้งเปนการเสริมคุณภาพการเรียนและ
การตราตรึงความทรงจําตลอดจนมุงทักษะเปนสําคัญ

คํานวณ  คลองการเขียน (2517  อางถึงใน  ดันนียาล  สารี, 2546 : 23)  ไดเสนอแนะแนวทาง
การสอนภาษาแกนักเรียนที่พูดภาษาถิ่น  โดยใชวิธีการสอนตามหลักภาษาศาสตร  ดังนี้

1. การสอนควรมุงฝกทักษะการฟงและพูดเปนสําคัญ
2. หนังสือที่ใชในการเรียนการสอนควรมีเนื้อหาที่ไดมาจากการเปรียบเทียบภาษาที่เรียน

กับภาษาของนักเรียน
3. ครูควรใชภาษาของนักเรียนเขาชวยในการอธิบายหรือทําความเขาใจเรื่องเสียงและ

โครงสรางของประโยคเพื่อใหนักเรียนเขาใจเร็วข้ึน
4. ความประวิงการสอนอานและเขียนไวกอน  ตอเมื่อนักเรียนใชภาษาดวยปากเปลาไดดี

แลวจึงสอนทักษะการอานและเขียนตอไป
วิธีสอนภาษาไทยเปนภาษาที่สองที่พัฒนาขึ้นมาใชในพื้นที่ 5  จังหวัดชายแดนภาคใต  คือ

(ฟารีดา  สุบินวิภู, 2545 : 61)
1. การสอนดวยวิธีรับภาษา  เปนวิธีสอนภาษาไทยเปนภาษาที่สองแกนักเรียนประถม
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ศึกษาที่มีปญหาทางภาษาของกองวิชาการ  สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  เร่ิมใช
เมื่อ  พ.ศ. 2529  จนถึงปจจุบัน

2. การสอนดวยวิธีมุงประสบการณทางภาษา  เร่ิมมีใช  พ.ศ. 2527  เปนวิธีการสอนที่
เนนการพัฒนาภาษาในปริมาณที่เปนไปตามการรับรูโดยธรรมชาติเปนทักษะสัมพันธและกระบวน
การอาน  ชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการอานอยางมีประสิทธิภาพ  คือ  สามารถแปลความ
ตีความและขยายความของเรื่องที่อานได  วิธีนี้นํามาใชสอนผูเร่ิมเรียนภาษาที่สองไดโดยตัดการอาน
หนังสือออกไป  ใชการฟงหรืออานภาพแทน  ตัดการเขียนออกไปโดยใชการพูดและเขียนภาพแทน

3. การสอนดวยวิธีศัพทสัมพันธ  หลักการสอนโดยดึงความรูเกาของผูเรียนคือคําศัพท
รวมระหวางภาษาไทยกับภาษามลายูออกมา  ผูสอนอธิบายใหรูถึงความหมาย  ที่มาของศัพทนั้นๆ
แลวนําไปฝกการออกเสียงและพูดในประโยคตอไป

4. การสอนดวยวิธีพิเศษ  ใชวิธีตรงเปนหลัก  วิธีภาษาศาสตรหรือวิธีแนวโครงสรางเปน
สวนประกอบ  เนนการฝก (Drill)  ในรูปแบบตางๆ ยึดหลักการสอนคลายแบบฟง-พูดในการเราการ
ตอบสนอง  และการเสริมแรง

5. การสอนดวยวิธีบูรณาการ  เปนการนําเอาสวนดีของวิธีการสอนอื่นๆ มาใชตามสภาพ
และความจําเปนในการเรียนการสอนอยางผสมผสาน  เชน  ใชวิธีสอนแบบตรงเปนหลักในการสอน
คําใหม  ใชวิธีภาษาศาสตรในการฝก  ใชวิธีฟง-พูดในเรื่องการเราการตอบสนอง  ใชวิธีการวัดผลใน
ระหวางสอนและหลังสอน  สรางสภาพแวดลอมการเรียนรูภาษาไทย  จัดกิจกรรมสนุกสนาน  โดย
นําเอาศิลปะพื้นเมืองมาประยุกตใชเปนภาษาไทย

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา  ไมมีวิธีสอนใดที่จะสอนไดดีที่สุดแตวิธีสอนที่ดีที่สุด
คือครู  จะตองสอนโดยใชเทคนิควิธีหลายๆ วิธีมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวาง
บุคคลและความสนใจของเด็กดวย

3.3  การจัดประสบการณทางภาษาสําหรับนักเรียนสองภาษา
ในการจัดประสบการณทางภาษาสําหรับนักเรียนที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง  จะเนนทักษะ

การฟงและการพูดเปนหลัก  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทรไดเสนอแนะกิจกรรมการสอน
พูดสําหรับเด็กที่มีปญหาทางภาษาไวดังนี้ (ฟารีดา  สุบินวิภู, 2545 : 59)

1. ฝกการออกเสียงใหรูความหมาย  ใหพูดตามเสียงครูพรอมกับใหดูส่ิงของ  รูปภาพ
หรือแสดงทาทาง  หลังจากนั้นครูช้ีภาพส่ิงของหรือแสดงทาทางพรอมทั้งพูดออกเสียงแลวใหนักเรียน
พูดตาม
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2. ครูช้ีส่ิงของหรือรูปภาพ  หรือที่ฝกในขอ 1  โดยใหเด็กออกเสียงบอกชื่อส่ิงของหรือ
ภาพนั้นๆ แตครูไมตองพูดนํา

3. ฝกออกเสียงคําหรือประโยคที่มีความหมาย  โดยครูช้ีภาพหรือส่ิงของ  พรอมกับพูด
ประโยคสั้นๆ  ใหเด็กวาตามพรอมๆ กัน

4. ฝกบรรยายภาพ  เปนการฝกพูดประโยคสั้นๆ  โดยครูช้ีภาพหรือส่ิงของ  พรอมกับ
พูดประโยคสั้นๆ

5. เลาเรื่องจากภาพ  โดยใหดูภาพแลวถามวามีภาพอะไร  ใครกําลังทําอะไร  อาจจะให
เด็กชวยกันหลายๆ คน  เพื่อใหสัมพันธกับการสอนฟง  ครูอาจตั้งคําถามเรื่องราวและเหตุการณใน
ภาพแลวใหเด็กตอบคําถามนั้นๆ

6. พูดเลาประสบการณ  ในการฝกขั้นแรก  ครูควรพาเด็กไปดูเหตุการณโดยรอบๆ บริเวณ
โรงเรียน  ในขณะเดินครูบอกเด็กไปดวยวาสิ่งที่พบเห็นเรียกวาอะไร  เมื่อเขาชั้นเรียนก็ใหเด็กเลาใน
ส่ิงที่พบเห็นใหเพื่อนฟง

7. การฝกพูดเพื่ออภิปราย  ใหผลัดเปลี่ยนพูดเรื่องเดียวกัน  แตพูดตามความคิดเห็นของตน
ฝกมารยาทในการพูด  พูดใหชัดถอยชัดคํา  มีหางเสียง  รูจักจังหวะในการพูดและการควบคุมอารมณ
ของตนเอง

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2528 : 32-38)  ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีปญหาทางภาษา  เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูเขาใจความหมายของคํา
และประโยค  พูดและฟงภาษาไทยไดรวดเร็ว  ออกเสียงถูกตองชัดเจน  สําหรับกิจกรรมเพื่อเตรียมให
เด็กเกิดการเรียนรูดานภาษามี  5  ดาน  คือ

1. ดานการฟง  เปนการฝกใหฟงเสียงที่คุนเคย  ไมคุนเคย  ใหฟงเทป  และทายเสียงที่ไดยิน
2. ดานการพูด  เปนการฝกใชปาก  ล้ิน  เลียนเสียงตางๆ ที่คุนเคยและไมคุนเคย
3. ดานการอาน  เปนการฝกใชสายตา  ปาก  มือ  โดยใหเด็กเลนกับเสนสี  และการวาด

ภาพตางๆ
4. ดานการเขียน  เปนการฝกใชสายตา  มือ  นิ้ว  ใหรูจักเลือกภาพและจําแนกภาพเหมือน

และไมเหมือน  และลากเสนที่เปนสวนประกอบของอักษร  เปนตน
5. ดานการคิด  เปนการฝกใชสมองและประสาท  ฝกประสาทสัมผัสและการรับรู
การจัดประสบการณโดยเนนทักษะดังกลาว  บุรินทร  ทองแมน (2526 :13 อางถึงใน

ณัฐพร  ไชยเดช, 2547 : 55)  ไดกลาววา  ในการสอนภาษาไทยแกเด็กที่มีปญหาทางภาษานั้น  การ
จัดประสบการณทางภาษาใหกับเด็กเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง  ครูตองจัดประสบการณตางๆ ที่อยูใกลตัวเด็ก
ชวยใหเด็กเขาใจความหมาย  ในกรณีที่จําเปนก็อาจแปลเปนภาษาถิ่นเปนครั้งคราวได  กิจกรรมตางๆ
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เชน  การใชบทสนทนา  เกม  บทเพลง  นิทาน  จะชวยใหการเรียนรูภาษาไทยของเด็ก  โดยเฉพาะการ
ฟง  พูด  อาน  และเขียนดียิ่งขึ้น

4.    ความคงทนในการเรียนรู
       4.1  ความหมายของความคงทนในการเรียนรู

การเรียนรูทุกอยางตองมีการคงสิ่งที่เรียนมาแลวไวบาง  เพราะถาเราลืมสิ่งที่เคยเรียนรูและ
ประสบการณที่ผานมาทั้งหมด  ก็เหมือนกับวาไมมีการเรียนรูเกิดขึ้น  เนื่องจากสิ่งที่เรียนรูคือส่ิงที่
ผูเรียนสามารถจําได  และคนความาใชได  ดังนั้นการเรียนรูจึงมีความสําคัญไมนอย  ซ่ึงนักวิชาการ
หลายทานไดใหคํานิยามและความหมายของการเรียนรู (Learning)  ดังนี้

สุรางค  โควตระกูล (2541 : 146)  ใหความหมายวา  การเรียนรู  หมายถึง  การเปลี่ยน
พฤติกรรม  ซ่ึงเปนผลเนื่องมาจากประสบการณที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือจากการ
ฝกหัด  รวมทั้งการเปลี่ยนปริมาณความรูของผูเรียน

จิราภา  เต็งไตรรัตน  และคณะ (2543 : 121)  ไดใหความหมายไววา  การเรียนรู  หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คอนขางถาวร  ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องจากประสบการณและการฝกหัด

อาภรณ  ใจเที่ยง (2546 : 14)  กลาววา  การเรียนรู  คือ  กระบวนการที่บุคคลเกิดการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมอยางคอนขางถาวร  อันเนื่องมาจากประสบการณหรือการฝกหัด

การเรียนรูและการจํามีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  ไมอาจจะแยกออกจากกันได  กลาวคือ
ในการศึกษาเรื่องการเรียน  เราใหผูเรียนกระทําอะไรสักอยาง  แลวเราดูผลการกระทํานั้นวาไดเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมของผูเรียนไปอยางไรบาง  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้  คือ  การเรียนรู  และในการ
ประเมินผลวาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือยัง  หรือการเปลี่ยนแปลงเปนไปมากนอยเพียงใด  ถาเรา
ประเมินผลทันทีที่ผูเรียนทําในสิ่งที่เราตองการไดสําเร็จ  ผลที่ไดจะเปนผลการเรียน  แลวถาเราคอย
ใหเวลาลวงเลยไป  อาจเปน  2  นาที  หรือ  5  นาที  หรือหลายๆวัน  แลวคอยประเมิน  การเปลี่ยน
แปลงที่ไดจะเปนผลการเรียนและการจํา  ดังนั้น  ความคงทนในการเรียนรูสามารถสรุปไดดังนี้
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Adam  (1967 : 9)  กลาววา  ความคงทนในการเรียนรู  คือ  การคงไวซ่ึงผลการเรียนหรือ
ความสามารถที่จะระลึกไดตอส่ิงเราที่เคยเรียนหรือเคยมีประสบการณการรับรูมาแลว  หลังจากที่ทิ้ง
ระยะเวลาไวระยะเวลาหนึ่ง

กมลรัตน  หลาสุวงษ (2524 : 238)  ใหความหมายวา  ความคงทนในการเรียนรู  หมายถึง
ความสามารถสะสมประสบการณตางๆ ที่ไดรับจากการเรียนรูทั้งทางตรงและทางออม  แลวสามารถ
ถายทอดออกมาในรูปของการระลึกไดหรือจําได

 สุภาวดี  เพ็ชรนอย (2545 : 40)  ไดใหความหมายไววา  ความคงทนในการเรียนรู  หมายถึง
ความสามารถในการจําหรือการระลึกไดในประสบการณเดิมที่เคยเรียนรูมาแลวหลังจากจัดกระบวน
การเรียนการสอน  แลวนําประสบการณนั้นมาใชกับสถานการณใหมที่คลายคลึงกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

อาจกลาวโดยสรุปไดวา  ความคงทนในการเรียนรู  คือ  ความสามารถในการจําหรือระลึก
ไดในสิ่งที่เรียนรูมาแลว  หลังจากผานมาในชวงระยะเวลาหนึ่ง  และสามารถนําประสบการณเดิมมา
ประยุกตใชกับประสบการณใหมได  หรือเรียกวาความคงทนในการจํา

4.2  กระบวนการเรียนรูและการจํา
การที่จะจําสิ่งที่เคยเรียนมากหรือนอยเพียงใด  ขึ้นอยูกับกระบวนการเรียนรู  Gagne  (1974 :

27-46  อางถึงใน สุพรรณ  ประศรี, 2536 : 64) อธิบายข้ันตอนของกระบวนการเรียนรูและการจํา  ดังนี้
1. การจูงใจ (Motivation  Phase)  เปนการชักจูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรู
2. การทําความเขาใจ (Apprehending  Phase)  เปนขั้นที่ผูเรียนสามารถจะเขาใจสถานการณ

ที่เปนสิ่งเรา
3. การเรียนรูปรุงแตงรับรูส่ิงที่เรียนรูไวเปนความจํา (Acquisition  Phase)  ขั้นนี้มีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดเปนความสามารถอยางใหมขึ้น
4. ความสามารถในการสะสมสิ่งเราเก็บไวในความจํา (Retention  Phase)  ขั้นนี้เปนการนํา

ส่ิงที่เรียนไปเก็บไวในสวนของความจําเปนชวงเวลาหนึ่ง
5. การรื้อฟน (Recall  Phase)  ขั้นนี้เปนการระลึกสิ่งที่เรียนไปแลวและเก็บเอาไวออกมา

ใชในลักษณะของการกระทําที่สังเกตได
6. การสรุปหลักการ (Generalization  Phase)  ขั้นนี้เปนความสามารถใชส่ิงที่เรียนรูมาแลว
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ไปประยุกตกับสิ่งเราใหมที่ประสบ
7. การลงมือปฏิบัติ (Performance  Phase)  เปนการแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเรียนรู
8. การสรางผลการยอนกลับ (Feed-Back  Phase) ขั้นนี้ใหผูเรียนรับทราบผลการเรียนรู
 จากกระบวนการเรียนรูและการจํานี้จะเห็นไดวา  หากจัดไดครบตามกระบวนการยอมสง

ผลใหผูเรียนเกิดการจําสิ่งที่เรียนรูไปแลวนั้นได  ขั้นที่สําคัญที่สุดและสงผลตอการจําที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงหรือจําไมไดเลยคือ  ขั้นทําความเขาใจและขั้นการเรียนรู  (ชัยพร  วิชชาวุธ, 2520 : 3)

Atkinson  และ  Shiffrin (1968  อางถึงใน  ชัยพร  วิชชาวุธ, 2520 : 71-72)  ไดสรางทฤษฎี
ความจําเพื่ออธิบายกระบวนการตางๆ ในระบบความจําระยะสั้นและระยะยาว  ซ่ึงมีช่ือเรียกวา
ทฤษฎีความจําสองกระบวนการ (Two-process  Theory  of  Memory)  โดยสรุปดังนี้

1. ความจําระยะสั้นเปนความจําชั่วคราว
2. ส่ิงที่จําไวในความจําระยะสั้นตองไดรับการทบทวนตลอดเวลา  มิฉะนั้นความจํานั้นจะ

สลายตัวไปอยางรวดเร็ว
3. จํานวนสิ่งของที่จะรับการทบทวนครั้งหนึ่งๆ ในการจําระยะสั้นมีจํานวนจํากัด  จะทบ

ทวนไดเพียง  5-6  ส่ิงในขณะเดียวกันเทานั้น
4. ส่ิงใดก็ตามถาอยูในความจําระยะสั้น  ยิ่งนานเทาใดก็จะมีโอกาสฝงตัวอยูในความจํา

ระยะยาวมากเทานั้น
5. การฝงตัวในความจําระยะยาว  เปนกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางสิ่งที่อยูใน

ความจําระยะยาวกับสิ่งที่ตองการจํา
สําหรับกระบวนการตางๆ เหลานี้  แสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้

ภาพประกอบ 2  แผนภูมิแส

ส่ิงที่ตองการ ความจําระยะ

ลืม

สลาย
ตัว

น
การทบทว
ดงทฤษฎีความจําสองกระบวนการ

สั้น ฝงตัว ความจําระยะยาว
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ส่ิงสําคัญที่จะชวยใหเกิดความคงทนในการเรียนรู  สรุปไดเปน  2  ประเภท  คือ  ประการแรก
ไดแก  ลักษณะของความตอเนื่อง  หรือความสัมพันธกันของประสบการณที่จะทําใหเกิดการเรียนรู
ประการที่สอง  ไดแก  การทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลวอยูเสมอ  ซ่ึง  ชัยพร  วิชชาวุธ (2520 :118)
ไดสรุปวา  การศึกษาทบทวนสิ่งที่จําไดอยูแลวซํ้าอีก  จะชวยใหความจําถาวรมากยิ่งขึ้น  และถาได
ทบทวนอยูเสมอแลวชวงระยะเวลาที่ความจําระยะสั้นจะฝงตัวกลายเปนความจําระยะยาวหรือความ
คงทนในการจํา  ประมาณ  14  วันหลังจากที่ไดผานการเรียนรูไปแลว  สอดคลองกับ  ชวาล  แพรัตกุล
(2516 : 1)  กลาววา  ในการสอบซ้ําโดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันไปสอบกับบุคลกลุมเดียวกัน
เวลาในการทดสอบครั้งแรกและครั้งที่สองควรเวนหางกันประมาณ  2-4  สัปดาห

4.3  วิธีท่ีชวยใหเกิดความคงทนในการเรียนรู
วิธีการที่จะชวยใหเกิดความจําระยะยาวไดดีจนเปนความคงทนในการเรียนรูนั้น  แบงเปน  2

วิธี  (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2546 : 189-193)  คือ
1. การจัดบทเรียนใหมีความหมาย

เปนการจัดบทเรียนเปนระเบียบ  เปนหมวดหมู  เกิดความหมายตอผูเรียน  เพื่อชวยให
ผูเรียนจําบทเรียนไดงายและนานเขา  ซ่ึงการจัดบทเรียนใหมีความหมาย  มีดังนี้คือ

1.1 การเขากลุม  หมายถึง  การจัดสิ่งที่ตองการจําที่อยูใกลและคลาย ๆ กัน  ใหมีความ
สัมพันธกันเปนกลุมเดียวกัน  ในการจําตัวเลขทะเบียนรถ  เลขโทรศัพท  เลขประจําตัวสมาชิก  ซ่ึงมี
เลขหลายตัว  ก็อาจแบงเปนกลุมยอยจะชวยใหจําไดงายและนานขึ้น  เชน  2512055  เขากลุมโดย
จําเปน  2  กลุมคือ  251  กลุมหนึ่ง  2055  อีกกลุมหนึ่ง  การจัดสิ่งที่ตองการจําเปนกลุม  เปนการรวม
กลุมเล็ก ๆ เพื่อสะดวกแกการจําใหเปนหนวยเล็กเพื่องายตอการจํา

1.2  การเขาเปนหมวดหมู  เปนการจัดสิ่งที่ตองการจําเปนประเภทตางๆ ตามคุณสมบัติ
ที่คลายคลึงกัน  การจัดกลุมคณะวิชาเปนพวกเดียวกัน  เปนการจัดหมวดหมูตามคุณสมบัติหรือ
ลักษณะและจําเปนหมวดแทน  คณะวิชานั้น ๆ มีแผนกวิชายอยอะไรบางที่เปนหมวดหมูช่ือลักษณะ
นั้นเปนแกน  ก็จะชวยใหจําไดแมนยําขึ้น

1.3  การเขารหัส  เปนการใหความหมายกับสิ่งที่ตองการจํา  กําหนดสัญลักษณตางๆ
ขึ้นก็จะชวยใหจําไดแมนยํา  เชน  การจําโดยใชอักษรยอ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณ
ทหารลาดกระบัง  ยอเปน  ส.จ.ล.  ผูที่มีศัพทตางๆ ตองจํามากก็จะตองรหัสในลักษณะเชนนี้
ส่ิงสําคัญก็คือ  ตองจําและถอดไดงายดวย  มิฉะนั้นตนเองอาจถอดรหัสไมออก

1.4  การเขาสัมผัส  โดยใหส่ิงที่ตองการจํานั้นมาเรียบเรียงใหมีลักษณะคลองจองกัน
เปนการแตงเปนคําขวัญ  การแตงเปนคํากลอนที่มีความหมายก็จะชวยใหจําไดแมนยํา  เปนการเขียน
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ใหคลองจองกัน  เชน  งานคือเงิน  เงินคืองาน  บันดาลสุข  การสรางสิ่งที่ชวยเตือนความจําดวยการ
สัมผัสในลักษณะนี้มักนิยมใชเปนคําขวัญ  ใหทองหรือใหรองเปนเพลง  ทําใหผูเรียนเกิดความสนุก
สนานกับการรองเพลง  แมเวลาจะผานไปก็ยังจําไดอยู

1.5 การเขาหลักเกณฑ  ความสามารถเขาใจหลักเกณฑจะสามารถทําใหความจํางายขึ้น
เพราะลดปริมาณสิ่งที่จําใหนอยลง  และจําไดนานเพราะจําเพียงหลักเกณฑอยางเดียว  สวนรายละเอียด
อ่ืนก็จะคิดออกได  เชน  การจําวาเดือนที่ลงทายดวย คม มี  31  วัน  และลงทายดวย  ยน  มี  30  วัน  ก็
จะจําจํานวนวันของแตละเดือนได  การใชหลักเกณฑการจําเปนเทคนิคของแตละคน  การจําชื่อบุคคล
ที่ตองการจําไดเปนการสรางหลักการขึ้นเองของแตละบุคคลนั้น

2. การจัดสถานการณเพื่อชวยการเรียน
เปนการจัดใหมีการเรียนเพิ่ม  การทดสอบ  การทองจํา  การใชจินตนาการ  และการเลี่ยง

ส่ิงขัดขวางเพื่อชวยจํา  ซ่ึงการจัดสถานการณเพื่อชวยการเรียน  มีดังนี้
2.1 การเรียนเพิ่ม  เปนการเรียนภายหลังการไดเรียนบทเรียนนั้นแลว  และทบทวน

ส่ิงนั้นซ้ําแลวซํ้าอีก  จําไดแมนยําและนานขึ้น  ซ่ึงเปนสิ่งที่คนสวนมากรูอยูแลว  เชน การทองจําตาง ๆ
ในเวลาเย็นกอนกลับบานของนักเรียน  การทบทวนบทเรียนกอนสอบ  ซ่ึงเปนการฝกหัดเพื่อใหการ
เก็บความจําอยูไดทนทาน

2.2 การทดสอบ  เปนการทบทวนบทเรียนขณะที่ฝกหัดซึ่งมี  2  ลักษณะคือ  การฝก
โดยไมมีการทดสอบ  เชน  การอานทบทวนซ้ําบอยๆ  และการฝกโดยมีการทดสอบอาจทดสอบดวย
ตนเอง  เชน  ปดตํารานึกถึงสิ่งที่ไดอานตอไป  หรือทดสอบโดยมีครูออกขอสอบใหทําก็ได  การฝก
โดยมีการทดสอบจะไดผลดีกวาไมมีการทดสอบ  เพราะการทดสอบชวยใหจําไดดีกวาเมื่อมีการ
ทดสอบเกิดขึ้น  ผูเรียนจะเรียนรูไดวาตนเองจําบทเรียนสวนไหนไมไดมาก  ก็จะพยายามจําและทํา
ความเขาใจอีกครั้งหนึ่ง  การจําโดยไมมีการทดสอบไมชวยในเรื่องที่จําไมได  การทดสอบจึงเปนการ
ร้ือฟนความจําอยางหนึ่ง

2.3  การทองจํา  เปนการทบทวนโดยการทองบทเรียนดังๆ  จากการทดลองโดยการ
แบงเปน  4  กลุม  กลุมที่ 1  ใหผูถูกทดลองอานในใจตลอดเวลา  กลุมที่ 2 อานออกเสียง 20% ของ
เวลาที่กําหนดให  กลุมที่ 3 อานออกเสียง  40%  ของเวลาที่กําหนดให  กลุมที่ 4  อานออกเสียง  60%
ของเวลาที่กําหนดให  กลุมที่ 6  อานออกเสียง  80%  ของเวลาที่กําหนดให  ผลการทดลองปรากฏวา
กลุม ที่ใชเวลาอานออกเสียงมาก  จะจําไดดีกวากลุมที่ใชเวลาในการอานออกเสียงนอยเปนลําดับไป
กลุมที่อานในใจตลอดเวลาจะจําไดนอยที่สุด  การออกเสียงชวยใหจําบทเรียนไดดีกวาการอานในใจ
เกิดจากการออกเสียงไดเพิ่มทักษะการฟงดวย  ซ่ึงชวยใหความจําแมนขึ้น
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2.4  การใชจินตนาการ  เปนการสรางภาพในใจใหสัมพันธกับสิ่งที่ตองการจํา  และไป
สัมพันธกับภาพหรือส่ิงของที่จําไดดีหรือคุนเคยแลว  และนึกภาพทั้งสองอยางเขาดวยกัน  ทั้งนี้เพราะ
สมองซีกซายจะทําหนาที่เกี่ยวกับความจําทางภาษาและสิ่งที่เปนนามธรรม  สมองซีกขวาจะจําสิ่งที่
รูปธรรม  หากเราสามารถสรางความสัมพันธระหวางภาษากับสิ่งที่เปนรูปธรรมได  ก็จะทําใหเราจําได
ดีขึ้น  เพราะไดใชสมองทั้งสองซีกใหเปนประโยชน  การสรางจินตนาการมี  2  วิธีคือ  การจินตนาการ
ดวยตัวเลข  เปนการจําตัวเลขแลวแปลงลงมาเปนภาพ  การนําสิ่งที่ตองการจํามาเปนภาพใหสัมพันธ
กับภาพตัวเลข  และการสรางจินตนาการดวยสถานที่โดยใชเรียงลําดับจากสถานที่ที่เราคุนเคย  วิธีการ
นี้เราเรียกวา  วิธีโลไซ (Loci  Method) เปนวิธีที่นักจําอาชีพนิยมใช  นักการเมือง  นักพูดก็ใชวิธีจําใน
ลักษณะนี้  เพราะสามารถทําใหจําเรื่องราวตางๆ ไดมาก

4.4  การวัดความคงทนในการเรียนรู
การวัดดูวาเมื่อคนเรียนไปแลว  และหยุดไประยะหนึ่งโดยไมมีการปฏิบัติอะไรนั้น  จะมี

ความคงทนมากนอยเพียงใดนั้น  มีวิธีการวัดสําคัญๆ อยู 3 อยาง  คือ (ชม ภูมิภาค, 2516 : 32)
1. วิธีแหงการระลึกได (The  Recall  Method)  วิธีนี้คือการเปรียบเทียบผลระหวางการ

ทดสอบติดตามหลังการเรียนเสร็จสิ้นทันที  กับการเวนระยะพักไปแลวทดสอบ  แลวเปรียบเทียบกัน
วาเหลือกี่เปอรเซ็นต

2. วิธีการแหงความรูจัก (The  Recognition  Method)  ใชวิธีการใหเลือกเอาสิ่งที่เคยเรียนมา
แลวออกจากสิ่งอื่นๆ ที่ปนอยู  ซ่ึงมีลักษณะคลายกันมากๆ

3. การเรียนใหม (Relearning  Method)  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  วิธีการประหยัดเวลา
(Saving  Method)  คือการเปรียบเทียบการเรียนอันเดิมกับการเรียนอันใหมวา  ถาเรียนใหไดระดับ
เดิมจะใชเวลาเทาใด  เชน  สมมติวาในตอนแรกจะเรียนเวลาใหไดสมบูรณ  ตองใชความพยายาม  40
คร้ัง  ในตอนหลังใชเวลาเพียง  10  คร้ัง  นั่นก็คือการประหยัดเวลาไป  30  คร้ัง  แสดงวาความคงทน
ของการเรียนมี  75%

5.    งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
5.1  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

งานวิจัยในประเทศ
ธนิต  ดอกรักกลาง (2541 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอรชวยสอนระหวางภาพการตูนประกอบคําบรรยายดวยตัวหนังสือกับ
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การตูนประกอบคําบรรยายดวยเสียง  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนพระยา
ประเสริฐสุนทราศัย  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  40  คน  แบงเปน  2  กลุมๆ ละ  20  คน ผลการวิจัย
พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ
ภาพการตูนประกอบคําบรรยายดวยเสียงสูงกวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษภาพ
การตูนประกอบคําบรรยายดวยตัวหนังสืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โสภี  แสนบุญรัตน (2541 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคงทนในการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ระหวางการสอน
แบบมุงประสบการณภาษา(รูปแบบที่ 1)  และการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  จํานวน  40  คน  ซ่ึงไดมาโดยการสุม
แบบเจาะจง  โดยแบงเปนกลุมทดลอง 1  จํานวน  20  คน  เรียนโดยการสอนแบบมุงประสบการณ
ภาษา  และกลุมทดลอง 2  จํานวน  20  คน  เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลการวิจัย
พบวา  1) นักเรียนที่ไดรับการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 1)
กับนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพ
รวมทักษะดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนไมแตกตางกัน  2) นักเรียนที่ไดรับการสอน
ภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 1) กับนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อแยกเปนรายดาน  พบวาทักษะดานการฟง
การพูด  การอาน  และการเขียนไมแตกตางกัน  3)  นักเรียนที่ไดรับการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีสอน
แบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 1) กับนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีความคงทนในการเรียนรู โดยภาพรวมและเมื่อแยกเปนรายดานไมแตกตางกัน

สุภาวดี  เพ็ชรนอย (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
คงทนในการเรียนรูคําศัพท  วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบเกม  2  รูปแบบ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนเบญจมินทร  กรุงเทพมหานคร
ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย  จํานวน  70  คน  แบงเปน  2  กลุมทดลอง  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษของกลุมทดลองที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รูปแบบเกมจับคูคําศัพท  และกลุมทดลองที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกม
ปริศนาอักษรไขว  ไมแตกตางกัน  และความคงทนในการเรียนรูคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษของกลุม
ทดลองที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกมจับคูคําศัพท  และกลุมทดลองที่เรียน
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกมปริศนาอักษรไขว  แตกตางกัน
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งานวิจัยในตางประเทศ
Lee  Owen  Madison  (1985 : 955-A)  ไดศึกษาปฏิสัมพันธผลการใหผลยอนกลับในบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาจํานวน  90  คน  แบงเปน
กลุมทดลองออกเปน  3  กลุมๆ ละ  30  คน  ในการทดลองใหนักศึกษาทั้ง  3  กลุมเรียนจากบทเรียนใน
เนื้อหาเดียวกันแตใหผลยอนกลับหลังจากทําแแบฝกหัดตางกันดังนี้  กลุมที่ 1  เปนกลุมควบคุมไดรับ
ผลยอนกลับวาถูกหรือผิดเทานั้น  กลุมที่ 2  ไดรับผลยอนกลับวาถูกหรือผิด  ถาตอบผิดก็มีการบอก
ขอถูกและยกตัวอยางใหเขาใจดวย  กลุมที่ 3  ไดรับผลยอนกลับวาถูกหรือผิด  ถาตอบผิดมีการอธิบาย
และบอกคําตอบที่ถูกตองแตไมมีตัวอยาง  ผลการวิจัยพบวา  ผลยอนกลับในบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนไมแตกตางกัน

Smith  (1999  อางถึงใน  สุภาวดี  เพ็ชรนอย, 2545 : 49)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การเรียนรูการ
ออกเสียงคําศัพทสเปนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  ของนักเรียนสเปนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการวิจัยพบวาไดผลเปนที่นาพอใจและคะแนนของนักเรียนดีขึ้นหลังจากใชคอมพิวเตอรชวยสอน

5.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับนักเรียนสองภาษา
งานวิจัยในประเทศ
อรรถ  พลายระหาร (2535 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของการสอนอานโดยวิธีธรรม

ชาติที่มีตอความเขาใจในการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่พูดสองภาษา  กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนที่พูดสองภาษา  โรงเรียนบานหลักเขต  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน  60  คน  แบง
เปน  2  กลุม  เพื่อทดลองสอนอานภาษาไทยโดยวิธีธรรมชาติและตามคูมือครูของระทรวงศึกษา
ธิการตามแผนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ผลการวิจัยพบวา  ความเขาใจในการอานภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่พูดสองภาษาที่ไดรับการสอนอานโดยวิธีธรรมชาติสูงกวา  ความ
เขาใจในการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่พูดสองภาษาที่ไดรับการสอนอาน
ตามคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ยุพิน  พลดร (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการสรางแบบฝกเสริมทักษะที่มีประสิทธิภาพ
ในการออกเสียงพยัญชนะ  ช,  ฉ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 :  ศึกษาเฉพาะกรณีที่พูดภาษา
ถ่ินสวย  โรงเรียนบานเหลาหมากคํา  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่พูดภาษาถิ่นสวย  โรงเรียนบานเหลา
หมากคํา  จํานวน  25  คน  ซ่ึงไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่พูดภาษา
ถ่ินสวยหลังไดรับการฝกโดยใชแบบฝกเสริมทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทาง การออกเสียงพยัญชนะ  ช,  ฉ
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สูงกวากอนไดรับการฝกโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

นัสรินทร  บารู (2542 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของการใชภาษาถิ่นประกอบการสอน
โจทยปญหาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ในจังหวัด
ปตตานี  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียน บานจะเฆ  จังหวัดปตตานี  จํานวน  42  คน  ผลการวิจัย
พบวา  นักเรียนที่ไดรับการดําเนินการสอนที่ใชคําในภาษามลายูถ่ินประกอบการสอนโจทยปญหา
คณิตศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการดําเนินการสอนที่ใช
ภาษาไทยเพียงอยางเดียวในการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เสาวภา  กาญจนะ (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาความเขาใจในการอานภาษาไทยของ
นักเรียนพูดสองภาษาที่ไดรับการสอนอานโดยใชนิทานพื้นบานเปนสื่อ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนบานเจะเหม  จังหวัดนราธิวาส  จํานวน  30  คน  ซ่ึงไดมาโดยการสุม
แบบเฉพาะเจาะจง  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยใชนิทานเปนสื่อ  มีความเขาใจ
ในการอานภาษาไทยสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

งานวิจัยในตางประเทศ
Williams  และ  Adams  (1975 : 142)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของวิธีสอนแบบใหคนพบโดย

ไมมีคําอธิบายประกอบและวิธีสอนแบบใหคําอธิบายประกอบ  ในการเรียนรูกฎมโนทัศนของนักเรียน
เกรดหนึ่ง  ที่พูดสองภาษาและภาษาเดียว  โดยในการสอนแบบใหคําอธิบายประกอบนั้น  นักเรียนที่
พูดภาษาเดียวจะไดรับคําอธิบายประกอบเปนภาษาอังกฤษ  ในขณะที่นักเรียนที่พูดสองภาษาจะไดรับ
คําอธิบายประกอบเปนภาษาสเปน  ซ่ึงเปนภาษาที่หนึ่งของกลุมที่หนึ่ง  สวนอีกกลุมหนึ่งจะไดรับคํา
อธิบายประกอบเปนภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาที่สอง  ผลการศึกษาพบวา  เมื่อไมคํานึงถึงตัวแปรภาษา
หรือวิธีสอนแลว  นักเรียนที่พูดสองภาษาจะใชรอบการเรียนในการเรียนรูกฎมโนทัศนมากกวา
นักเรียนที่พูดภาษาเดียว  ความคงอยูของการเรียนรูและการถายโอนการเรียนรูของนักเรียนที่พูดภาษา
เดียวและสองภาษาดีที่สุด  เมื่อไดรับการสอนโดยใหคําอธิบายประกอบเปนภาษาที่หนึ่ง  อยางไรก็ตาม
ความคงอยูของการเรียนรูจากวิธีสอนแบบใหคนพบ  โดยไมมีคําอธิบายประกอบจะดีกวาความคงอยู
ของการเรียนรูจากวิธีสอนแบบใหคําอธิบายเปนภาษาที่สอง

Madrid  และ  Garcia  (1981 : 624-631)  ไดศึกษาเกี่ยวกับแบบของการปฏิเสธในภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนที่พูดสองภาษาและภาษาเดียว  ซ่ึงมีอายุ  3-6  ป  โดยใชกลุมตัวอยางทั้งหมด  80  คน  แบง



57

ออกเปน  2  กลุมคือ  กลุมนักเรียนที่พูดภาษาเดียวจะพูดภาษาอังกฤษ  สวนนักเรียนที่พูดสองภาษาจะ
พูดภาษาสเปนเปนภาษาที่หนึ่ง  และพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่
พูดภาษาเดียวใชแบบปฏิเสธไดถูกตองมากกวานักเรียนที่พูดสองภาษา  แสดงวา  นักเรียนที่พูดภาษา
เดียวสามารถที่จะเรียนรูไดดีกวานักเรียนที่พูดสองภาษา

Garbe  (1985 : 39-42  อางถึงใน  ประเมษฐ  มุณีแนม, 2534 : 47)  ไดศึกษาเรื่องคําศัพททาง
คณิตศาสตรกับนักเรียนที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม  จุดมุงหมายขอหนึ่งของการศึกษาในครั้งนี้
เพื่อตองการเปรียบเทียบวานักเรียนเผานาวาโฮ (Navaho)  ซ่ึงพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองกับ
นักเรียนเผาแองโกล (Anglo)  ซ่ึงพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาที่หนึ่ง  จะมีมโนทัศนเกี่ยวกับคําศัพททาง
คณิตศาสตรแตกตางกันหรือไม  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 4, 5 และ 6  แยกเปนนักเรียนเผา
นาวาโฮ  จํานวน  255  คน  และเผาแองโกล  135  คน  ผูวิจัยทําการทดลอง  โดยใหกลุมตัวอยางเลือก
ความหมายของคําศัพททางคณิตศาสตรที่ถูกตองจากตัวเลือกที่กําหนดใหคําละ  2  ตัวเลือก  และคํา
ศัพททางคณิตศาสตรที่ใชในครั้งนี้มีจํานวนทั้งหมด  19  คํา  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนทั้งสองกลุม
มีมโนทัศนเกี่ยวกับคําศัพททางคณิตศาสตรแตกตางกัน  กลาวคือ  นักเรียนเผาแองโกลมีมโนทัศนเกี่ยว
กับคําศัพททางคณิตศาสตรที่ถูกตองมากกวานักเรียนเผานาวาโฮ  นั่นแสดงวา  นักเรียนที่พูดภาษาเดียว
มีความเขาใจมโนทัศนเกี่ยวกับคําศัพททางคณิตศาสตรดีกวานักเรียนที่พูดสองภาษา

5.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับความคงทนในการเรียนรู
งานวิจัยในประเทศ
วีระวัฒน  วัฒนา (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอาน  การ

เขียนสรางสรรค  และความคงทนในการเรียนรู  วิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ที่ใชปายนิเทศประกอบภาพการตูนกับภาพเหมือนจริงเปนสื่อในการสอน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1  บานทาหิน  จังหวัดลพบุรี  ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย  จํานวน  64  คน  แบง
เปน  2  กลุมๆ ละ  32  คน  โดยกลุมทดลองที่ 1  เรียนโดยใชปายนิเทศประกอบภาพการตูน  กลุม
ทดลองที่ 2  เรียนโดยใชปายนิเทศประกอบภาพเหมือนจริง  ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถในการ
อานของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1  สูงกวากลุมทดลองที่ 2  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ความสามารถในการเขียนสรางสรรคและความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1
สูงกวากลุมทดลองที่ 2  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สงศรี  สาริบุตร (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
คงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ระหวางการสอนโดยใช
เกมกับการสอนตามปกติ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนบานอีเป  จังหวัดอํานาจเจริญ  จํานวน
40  คน  ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน
ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนจากการสอนโดยใชเกมสูงกวานักเรียนที่เรียน
ดวยวิธีสอนตามปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

รัชนิส  นิสสัยเจริญ (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  กลุมวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ
โดยใชชุดการสอนรายบุคคลกับการสอนตามปกติ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตประถม
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดมาโดยการสุมแบบกลุม  เปนกลุมทดลอง 1 กลุม  จํานวน 39 คน  และกลุม
ควบคุม 1 กลุม  จํานวน 41 คน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนจากชุดการสอนรายบุคคลมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนจากการสอนปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และมีความคงทนในการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่เรียนจากการสอนปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

วัชรพงษ  พลจารย (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
คงทนในการเรียนรูกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต  เร่ืองจักรวาลและอวกาศ  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  ที่เรียนโดยใชคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมกับการสอนตามปกติ  กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดมาโดยการสุมแบบกลุม  จํานวน 86 คน
แบงเปน  2  กลุมๆ ละ 43 คน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนกลุมทดลองที่เรียนโดยใชคอมพิวเตอรในการ
นําเสนอสื่อประสมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูสูงกวากลุมควบคุมที่เรียน
โดยใชการสอนตามปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนเฉลี่ยความคงทนในการ
เรียนรูของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยความคงทนในการเรียนรูของกลุมควบคุม

งานวิจัยในตางประเทศ
Corey  และ  Michael  (1973 : 17-19 )  ไดทําการทดลองเปรียบเทียบการใชชุดการเรียนดวย

ตนเองกับการสอนตามปกติ  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู
ผลการวิจัยพบวา  กลุมที่เรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองมีความคงทนในการเรียนรูดีกวาการสอน
ตามปกติ
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Jobes  (1976 : 5297-A)  ไดศึกษาเกี่ยวกับความคงทนในการสะกดคําโดยฝกจากการเลียน
แบบและการสังเกต  โดยใชกลุมตัวอยาง  12  คน  แบงเปนกลุม  4  กลุมๆ ละ  3  คน  ในแตละกลุม
จะใหผูเรียนหนึ่งคนเรียนจากการเลียนแบบและอีกสองคนจะเรียนโดยการสังเกต  ผลการวิจัยพบวา
การเขียนสะกดคําจากการเรียนโดยวิธีเลียนแบบใหความคงทนในการจําไดดีกวาการสอนโดยใหการ
สังเกต

Printer  (1977 : 710-A)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสะกดคําซึ่งสอนโดยใชเกมการ
ศึกษา  และการสอนโดยใชตํารา  กับนักเรียนระดับ 3  จํานวน  94  คน  โดยทําการทดสอบกอนเรียน
และหลังการทดลอง  3  สัปดาห  เพื่อความคงทนในการจํา  ผลการวิจัยพบวา  กลุมที่ใชเกมการศึกษา
มีความคงทนในการจําสูงกวากลุมที่เรียนโดยใชตํารา
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