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การสร้ างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยใช้ โปรแกรม Adobe Captivate v3.0.0.580
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง โดย อ.เกียรติศักดิ มันจิตร
1. การติดตังโปรแกรม Adobe Captivate v3.0.0.580
เปิ ด Folder Adobe Captivate v3.0.0.580 Double Click
Serial Number : 1368-1918-1958-7108-0258-1319
Click
Number

แล้ วปิ ด

Copy
จากนัน Double

เพือติดตังโปรแกรม Next , Accept , Next , Next , ... , Paste Serial

2. เปิ ดโปรแกรม Adobe Captivate v3.0.0.580

 Open a recent project เปิ ดโครงงานทีเคยทํ าไว้ แล้ ว
 Record new project
เปิ ดโครงการใหม่
 Getting started tutorials เปิ ดส่วนทีใช้แนะนําการใช้งานโปรแกรม
3. เลือก Record new project
 Record or create a new project
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4. Select : Other
Other Project Type : Image Project

OK

3

5. Image Project
 Preset Size

800 x 600 Full Screen

6. เลือกภาพทีใช้ เป็ นพื นหลัง (เตรียมไว้ให้ แล้ว)
ภาพทีเตรี ยมไว้ จะเป็ นชุดๆ เลือกเอาชุดใดชุดหนึ งก่อน เช่น math1_a กับ math1_b ,
math2_a กับ math2_b , math3_a กับ math3_b , math4_a กับ math4_b , math1A กับ math1B
เป็ นต้น เช่น เลือก math1A

7. เมนู Insert Slide / Image Slide เลือกภาพทีเตรียมไว้เป็ นพืนหลัง เช่ น math1B.jpg
(เพราะเลือก math1A.jpg ไว้
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8. เมนู Insert Slide / Question Slide เลือก Multiple Choice / Graded Question

9. ลบข้อความ Multiple Choice

พิมพ์หัวข้อ เช่น จงเลือกคํ าตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียวในช่อง name
พิมพ์โจทย์ หรื อคํ าถาม ในช่อง Question ถ้ าใช้วิธี Copy Paste ให้ลบข้อความ
Type the question here ออก
กํ าหนดคะแนน ข้อละกีคะแนน ในช่อง Points 1 – 10
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10. Answer :

Add 4 ครั ง (4 Choice) เลือกรปแบบ
Numbering
ู
เลือก A , B , C , D หรื อ a , b , c , d หรื อ 1 , 2 , 3 , 4

Type : Single Response คํ าตอบถูกมีข ้อเดียว
Shuffle Answer สลั บตัวเลือก (ถ้ าใช้วิธี Copy Paste สลั บตัวเลือกไม่ได้)
เฉลยข้อทีถูกต้อง (เอาไว้ เฉลยทีหลั งก็ได้)
OK
11. เมนู Insert เลือก Image / เลือกภาพทีใช้ เป็ นพื นหลัง math1C.jpg Crop OK เมือได้ ภาพมาแล้ว
คลิกขวาทีภาพ เลือก Merge into Background เพือรวมภาพทีเลือกกับ Background

12. Edit Question : แก้ไขข้ อคําถาม แก้ไขตัวเลือก เฉลยข้อทีถกต้
ู อง
Slide 3 นีเก็บไว้ ก่อน ไปดํ าเนินการ Slide 1 ก่อน
13. กลับไปคลิกที Slide 1 เสริมเติมแต่งด้ วย Option ต่างๆ จากเมนู Properties / Transition หรือจาก
เมนู Insert อาทิเช่ น

 Text Caption เลือกรู ปแบบในช่อง Caption Type พิมพ์ข ้อความทีต้องการ
(Transparent : โปร่ งใส ทะลุ) เมือต้องการแก้ไขให้ Double Click ทีข้อความ
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 Rollover Caption ลั กษณะของการทํ างาน เมือเอาเมาส์ไปวางในบริ เวณ
Rollover Area จะแสดงข้อความทีเรากํ าหนดไว้
....................... ลองทํ าดู .......................
 Highlight Box : กรอบสีพนหลั
ื งเพือเน้นข้อความ
....................... ลองทํ าดู .......................
( เราสามารถสลั บ Layer เปลียนจากบนลงล่างหรื อจากล่างขึนบนได้ โดยใช้เมาส์
ลากไปวางแทนที บริ เวณ Timeline )
 Slide 1 ยืดเวลาบน Timeline ประมาณ 10 วินาที

 Zoom Area เป็ นการขยายภาพจากจุดหนึ งทีมีขนาดเล็กๆ ไปยั งอีกจุดหนึ งซึ งมี
ขนาดภาพใหญ่กว่า ( ต้องเตรี ยมภาพไว้ ก่อนประมาณ 250 x 250 pixels โดยใช้
โปรแกรม Photoshop ) เช่น
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 Button ปุ ่ มต่างๆ เช่น Next , Back , Continue

Button Type : Text Button ปุ ่ มทีเป็ นข้อความ
: Transparent Button ปุ ่ มชนิดโปร่ งใส
: Image Button ปุ ่ มทีเป็ นภาพ
 Text Animation ตัวอั กษรชนิดเคลือนไหวได้

พิมพ์ข ้อความทีต้องการตรง Sample Text เลือก Effect กํ าหนดรู ปแบบตั วอั กษร
ตรง Change Font
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 Image ภาพตกแต่ง เลือก File ภาพทีจะตกแต่ง เมือได้ภาพแล้ วสามารถรวมกับ
ภาพพืนหลั งได้โดยคลิกขวาทีภาพ เลือก Merge into Background

 Rollover Image จะแสดงภาพทีกํ าหนดไว้ เมือนําเมาส์ไปชีบริ เวณทีกํ าหนด
(ต้องเตรี ยมภาพไว้ ก่อน)

ก่อนนําเมาส์ไปชี

หลั งนําเมาส์ไปชี

 Animation ภาพเคลือนไหว (SWF Animation , Flash) มีให้ใน Gallery

14. คลิกที Slide 2 เสริ มเติมแต่งด้วย Option ต่างๆ จากเมนู Properties / Transition หรื อจาก
เมนู Insert ตามความเหมาะสม
ดํ าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 13
15. จัด Timeline ของ Slide 1 และ Slide 2 โดยมีปุ่ม Next เป็ นตัว Break
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16. จัด Slide 3 (Question) จัดตําแหน่ งของ Choice ให้เหมาะสมกับโจทย์ คลิกที Choice แล้วกําหนด
ตํ าแหน่ง โดยการเติมตั วเลขในช่องทีกํ าหนด

Review Area อย่าลบออก ใช้ประมวลผลคะแนน
Correct – Click anywhere to continue อาจแก้ไขเป็ น ถกต้
ู อง
Incorrect – Click anywhere to continue อาจแก้ไขเป็ น ไม่ถูกต้อง
You must answer the question before continuing อาจแก้ไขเป็ น เลือกคําตอบก่อน
โดย Double Click ทีข้อความนัน

17. ข้ อความ

และสามารถนําข้อความเหล่านันมาซ้อนทับกันได้ เพราะจะแสดงได้ทีละข้อความเท่านัน หรื ออาจลบ
ข้อความทังหมดก็ได้
18. ลบป่ ุม Clear , Back , Skip เหลือไว้ เฉพาะ Submit โดยอาจเปลียนเป็ น ส่ งคําตอบ

19. เตรียมแบบทดสอบคณิตศาสตร์ โดยใช้ Microsoft Word Font Angsana New ขนาดประมาณ 24-26
ตัวหนา สีด ํ า ตั ดข้อความ ก, ข , ค , ง ออกเหลือไว้ แค่ข ้อความในตัวเลือก ดังตัวอย่าง
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แบบทดสอบอาจจะค้นหาจาก Website ต่างๆได้ เช่น http://www.tewlek.com

http://www.mathhousetutor.com
20. จาก Microsoft Word หน้ าทีแสดงข้อสอบ กดปุ ่ ม PrtScr (Print Screen) บน Keyboard เพือ Copy
หน้าจอ จากนันเปิ ดโปรแกรม Paint หรื อ Photoshop เมนู File / New เมนู Edit Paste
21. ตัดโจทย์ พร้ อมตัวเลือกจาก Paint หรือ Photoshop นํามาวางทีโปรแกรม Captivate Slide 3 จัด
ตํ าแหน่งให้เหมาะสม ปรับตัวเลือก A , B , C , D ให้ตรงกับข้อความในตั วเลือก อาจใช้ค่าตั วเลขใน
การกํ าหนดตํ าแหน่ง
22. ในกรณีทีโจทย์ทีตัดมาไปทับภาพทําให้ ขาดความสวยงาม สามารถทํ าให้โปร่ งใส หรื อทะลุได้ โดย
Click ขวาทีโจทย์ เลือก Properties
เลือก Transparent Background เปลียนสีด ํ าเป็ นสีขาว OK

23. เฉลยคําตอบข้อทีถกต้
ู อง โดยเลือก Edit Question
24. จาก Slide 3 ซึงเป็ นโจทย์ข้อที 1 เมือจัดการทกุอย่างเรียบร้ อยแล้ว สวยงามดี ถือเอาเป็ นต้นแบบของ
ข้ อต่อ ๆ ไป โดย Click ที Slide 3 ทางด้านซ้ายมือ เมนู Edit เลือก Duplicate Question Slide
25. จะได้ Slide 4 จัดการลบโจทย์ที Copy มาจาก Slide 3 ออก โดย Click ทีโจทย์ Delete
26. ที Microsoft Word หน้ าทีมีโจทย์ข้อ 2 ทําการ Print Screen แล้ วนําภาพไปวางในPaint หรื อ
Photoshop ตัดโจทย์ ข ้อ2 ไปวางใน Slide 4 โปรแกรม Captivate ดํ าเนินการเหมือนกับข้อ1 และ
ทํ าเช่นนีเรื อยๆ ไปจนครบ 20 ข้อ
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27. Slide สดท้
ุ ายซึงเป็ น Slide ที 23 เมนู Insert / Image เพือนําภาพมาวางเป็ นพืนหลั งให้ดูสวยงาม
โดยเลือกภาพ math1C.jpg Click ขวา เลือก Merge into Background

28. ลบ Review Quiz เพือไม่ให้กลับไปดคํ
ู าตอบทีถกต้
ู อง ข้อความอืนอาจปรับเปลียนเป็ นภาษาไทยได้
เช่น คะแนนทีได้ จํ านวนข้อทีตอบถูก จํ านวนคํ าถามทังหมด คะแนนทีได้คิดเป็ นร้อยละ ฯและ
อาจปรับขนาดของอั กษร สีต ัวอั กษร หรื อใส่ภาพเสริ มความสวยงาม ก็ได้

29. สร้ างหน้ ากาก แสดงป่ ุมควบคมุ
เมนู Project / Skin ตรง Playbar เลือก CoolBlue
Position เลือกแบบที 3 ปุ ่ มควบคุมอยู่ด ้านล่าง

30. เอาเครืองหมายถกตรง
Back , Rewind , Mute ออก
ู
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31. ตรวจสอบความถกต้
ู อง สวยงาม เลือกเมนู Preview
Play this slide , Project , From this slide , Next 5 slides , In web browser

32. Save Project : ตังชือ Project เช่น testset.cp , testlogic.cp ซึ งสามารถนํากลั บมาปรับ แก้ไขได้
33. การนําไปใช้ หรือเผยแพร่ เลือกเมนู Publish ตังชือ Project กํ าหนด Folder ทีเก็บ เมือทํ าการ
Publish จะเกิด File 4 File เมือจะใช้งาน Double Click หรื อเลือก File ทีเป็ น HTML
34. การรายงานผลทาง E-mail โดยการสร้างปุ ่ ม เมนู Insert / Button
On Success เลือก Send e – mail to …………………..
35. เราสามารถสร้ าง Project ในรปแบบการนํ
าเสนอ (Presentation) ก็ได้
ู
.................... ดูจากตัวอย่าง ........................
36. การสร้ างแบบทดสอบ ชนิดเติมคําตอบ โดยใช้ Slide 1 และ Slide 2 เป็ นต้นแบบ Click Slide 3
Delete , Click Slide 4 Delete , … จนหมด
37. ที Slide 2 เมนู Insert / Slide / Question Slide เลือกแบบ Short Answer ……
38. ดําเนินการตามขั นตอน ....................
ถ้ ามีเวลาจะเขียนต่อ รอก่อนนะครับ ..........
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การสร้ างหนังสื ออิเล็กทรอนิค (E-book) ใช้ โปรแกรม DeskTopAuthor 4
สําหรับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
1. ติดตังโปรแกรม DeskTopAuthor 4 เปิ ด Folder DeskTopAuthor 4 ใน CD Double Click ที
Folder Setup / Double Click ที DTA4507 / Next / I accept / Next / Next / Next / Next
เพือทํ าการติดตังโปรแกรม เมือ Finish แล้ ว โปรแกรมให้ใส่ Product Key กด Cancel
ไปที Folder DeskTopAuthor Double Click ที Folder Pastila เลือก Icon DNA แล้ ว Copy
ไปวางที C:/ Program Files / DeskTop Author แทนทีไฟล์ DNA ตัวเดิม เลือก Copy and Replace
2. เปิ ดโปรแกรม DeskTopAuthor 4 เมนู View : Image Browser เอาเครื องหมายถูกออก
 เมนู File : New กํ าหนดค่าต่างๆ ดังนี
Width : 980

Height : 680

Start with background windows
Book backup Files : 2
DWB Go To : Style 2



ใส่เครื องหมายถูก

Book Transparency : Click Settings

ทํ าเครื องหมายถูกหน้า With Transparency OK
3. ใช้เมาส์ชีทีไม้ บรรทัดตรงเลข490 Click เมาส์ 1 ครัง จะได้เส้นแบ่งครึ ง สร้างกล่องสีเหลียมจาก
เครื องมือ Insert Box โดยใช้พืนสีเขียวอ่อน (แถวที 3 หลั กที 3) ปรับขนาด 490 x 680 จัดไว้ ด ้านซ้าย
4. แทรกภาพปกหน้าทีเตรี ยมไว้ แล้ ว โดยใช้เครื องมือ Insert Image จัดรู ปไว้ ทางด้านขวาให้พอดีขอบทัง
บน ล่าง ซ้าย ขวา
5. เพิมหน้ากลาง ใช้เครื องมือ Add page (+) จะได้หน้ากลาง รวมเป็ น 2 หน้า (รวมปก) โดยสังเกตจาก
แถบ Status ด้านขวา ล่าง Click Add page (+) เท่ากับจํ านวนหน้าทีต้องการ ถ้ าแถบStatus แสดง
Page : 10 of 10 หมายความว่ามีหน้ากลาง 8 หน้า รวมปกหน้า ปกหลั ง เป็น 10 หน้า
6. ใช้ปุ ่ มเครื องมือ Next Page และ Previous Page ในการเปลียนหน้า ไปที page 2 Click Insert Image
เลือกภาพทีใช้เป็ นหน้ากลาง จัดให้ตรงตํ าแหน่งซ้าย ขวา บน ล่าง page 3 , 4 , 5 , ... ก็ท ํ าเช่นเดียวกั น
7. ไปทีหน้าสุดท้าย Insert Image เลือกภาพปกหลั งทีเตรี ยมไว้ แล้ ว จัดตํ าแหน่งไว้ ด ้านซ้ายให้พอดีก ับขอบ
Copy Box สีเขียวอ่อนจาก Page 1 มาวางใน Page สุ ดท้ายด้านขวา จั ดให้พอดีขอบ
8. File / Save as : ตังชือไฟล์ .dml เก็บไว้ใน Folder E-Book ทีสร้างขึน
9. ลองดูว่ารู ปเล่มทีออกมาจะเป็ นอย่างไร โดย Click ที Package EXE ลองเปิ ดหนังสือดูว่ามีข ้อผิดพลาด
อะไรบ้าง เพือจะได้กลั บไปแก้ไข
10. ที Page 1 เลือกภาพปุ ่ มมาวางโดยอาจเลือกจากปุ ่ มButtons ด้านบนหรื อสร้างเองก็ได้ เช่น กลุ่ม Close
คลิกเลือกภาพทีต้องการโดยการเลือนดู Use ภาพจะไปอยู่ด ้านบนซ้าย เลือนมาวางในตํ าแหน่งทีต้องการ
11. Click ทีปุ ่ มClose เลือก Change Link / Link Type / CloseWindow ปุ ่ มนีท ํ าหน้าทีในการปิ ดหนังสือ
Eazy Cover Shape
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12. ในแต่ละหน้าเราสามารถทีจะวางปุ ่ มต่างๆ ได้ตามความต้องการ เช่นMenu , Index , Contents , Home
ในแต่ละปุ ่ มสังให้ Link ไปหน้าไหนก็ได้ตามต้องการ โดยคลิกทีปุ ่ มดังกล่าว เลือกปุ ่ Change
ม
Link /
Link Type / Page / Link Target กํ าหนดหน้าทีจะไป
13. ในแต่ละหน้าสามารถทีจะวางสิงต่างๆ ลงไปได้ เช่น
- พิมพ์ข ้อความ - วางภาพนิง - วางภาพเคลือนไหว - เสียงประกอบต่างๆ (mp3)
- Link เข้าเว็บไซด์ต่างๆ
- ไม่สามารถพิมพ์สัญลั กษณ์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ได้ จะต้องใช้วิธีการตัด แล้ วเอามาวาง
หรื อใช้วิธีท ํ าให้เสร็ จเรี ยบร้อยทังข้อความและภาพ จากโปรแกรมPhotoshop แล้วมาเสริ มภาพ
เคลือนไหว (Animation) ภายหลั งก็ได้
14. ในการสร้าง E-Book ควรวางแผนรู ปแบบของหนังสือให้เรี ยบร้อยก่อน เตรี ยมภาพต่างๆ เนือหาสาระ
แล้ วค่อยดํ าเนินการตามนัน
15. ความสวยงามของ E-Book ขึนอยู่ก ับการออกแบบโดยโปรแกรม Photoshop
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เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ องกับโปรแกรม Adobe Captivate
ความสามารถของโปรแกรม Adobe Captivate
่ Adobe ทีถูกพัฒนาขึนมา เพือ
โปรแกรม Adobe Captivate เป็ นผลิตภัณฑ์ของคาย
สนับสนุนการสร้าง Movie ในรู ปแบบสื อเรี ยนรู้หรื อสื อการนําเสนอแบบมั ลติมีเดีย เชน่ การ
่ ๆ การสร้าง
นําเสนอผลงาน การจับหน้าจอภาพเพือนําไปสร้างสือเรี ยนรู้ การสร้างสือจากข้ อมูลตาง
่ ดีโอเพือใช้สําหรับงานนําเสนอหรื อผลิตสื อเรี ยนรู้ โดย
แบบทดสอบ รวมไปถึงการ ตั ดตอวิ
่
โปรแกรม Adobe Captivate เป็ นโปรแกรมทีใช้สร้างชินงานได้ง่ ายและเร็ ว ซึ งมีจุดเดนของ
โปรแกรม ดั งนี (สมยงค์ จันทร์ งาม, 2554 : 1-2)
่ ่
1) สร้างสื อเรี ยนรู้หรื อสื อนําเสนอมั ลติมีเดียได้ อยางงายดาย
่ ดีโอได้ท ั งภาพนิงและภาพเคลือนไหว
2) ตั ดตอวิ
3) สร้างสือเรี ยนรู้โดยการจับหน้าจอภาพ(Screen capture movie) อั ดเสียงบรรยายประกอบ
4) เหมาะสําหรับการนําไปใช้เป็ นสื อการเรี ยนการสอน
5) สร้างแบบทดสอบได้ ง่ าย และมีแบบทดสอบให้เลือกทํ าได้หลายรู ปแบบ
่ ่ ได้หลากหลาย ไฟล์จาก Adobe flash ไฟล์รูปภาพ
6) นําเข้าไฟล์จากแหลงตางๆ
่
(Image) เชน่ JPG, BMP, GIF ไฟล์เ สี ยง (Sound) เชน่ MP3, WAVเสี ยงบรรยายผาน
ไมโครโฟน ไฟล์วิดีโอ (Video) เชน่ AVI สไลด์จากโปรแกรม Microsoft Power Point (.PPT)
่
่ ยวกบั
7) สงออกไฟล์
ได้หลายรู ปแบบFlash movie File (.swf) ลักษณะเชนเดี
โปรแกรม Adobe Flash HTML File (.html) สําหรับการนําไปใช้กั บเว็บไซต์EXE File (.exe)
สําหรับการนําไปใช้แบบ Stand alone คือ การแสดงผล โดยไมต้่ องติ ดตังโปรแกรม Adobe
captivate และ zip file สําหรับบทเรี ยนในแบบ scorm เพือนําเข้าไปใช้ในบทเรี ยนออนไลน์และยั ง
สามารถเป็ นไฟล์ AVI ได้ด้วย
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ระบบวิธีใช้ โปรแกรม Adobe Captivate
่ งระบบวิธีใช้โปรแกรม Adobe Captivate 4.0 ซึ ง
(สมยงค์ จันทร์ งาม, 2554 : 3-4) กลาวถึ
่
ประกอบด้วยสวนประกอบของโปรแกรม
ดั งนี
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สมยงค์ จันทร์ งาม. (2554). คู ่ มือการใช้โปรแกรม Adobe Captivate 4.0.
ชั ยภูมิ : วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีช ั ยภูมิ.
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แผนภมิู แสดงวิธีการสร้ างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
(ทักษิณา สวนานนท์ 2530 : 221)
เป้าหมายของบทเรี ยน
วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เนื อหา
ประเมินผล

วิเคราะห์เนื อหา

สอบ
สอน

ออกแบบบทเรียน

ํ
็ องชวย
่
เมือผู้ เชียวชาญสาขาวิชากาหนดขอบเขตของเนื
อหาให้แล้ว นักการศึกษากจะต้
่ อหาออกเป็ นสวน
่ ๆ โดยจัดทํ าเป็ นรู ปแบบการจัดทํ าเป็ นรู ปของโปรแกรมบทเรี ยน
แบงเนื
่ อ แบงออกเป็
่
ํ
กลาวคื
นกรอบ ๆ กาหนดให้
มีการเสนอทีละกรอบ ตามด้วยแบบฝึ กหัด และ
่
แบบทดสอบ มีการอธิบายคํ าตอบทีผิดและวิเคราะห์ค ํ าตอบทีผิด เพือดูวาเพราะเหตุ
ใดจึงผิด ซึ ง
ออเดน และคนอืนๆ (Auten and others, 1983. p. 31) ได้เสนอคํ าแนะนําสําหรับบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทีครู ผู้ สอนจะสร้างขึนใช้เองดั งนี
1. ศึกษาหลั กสูตรและจุดมุ่ งหมายรายวิชา ระดั บชั นทีจะสอนนันๆ เพือหา
่ บชั นนีควรใช้เวลาในการสอนตามปกติเทาใด
่ ผู้ เรี ยนมีพืนความรู้มากน้อย
รายละเอียดวาระดั
เพียงใด และความพร้อมด้านอืน ๆ ของผู้ เรี ยนมีอะไรบ้าง
ํ
2. กาหนดจุ
ดประสงค์เชิงพฤติกรรมของวิชา โดยขึนอยู่กับเนือหาของบทเรี ยนวา่
่ หรื อเป็ นการฝึ กปฏิบ ั ติหรื อการทดสอบ การเขียน
เป็ นการสอน และการยกตั วอยาง
วั ตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนีจะต้องเขียนให้ถถ้ี วนถึงสิ งทีต้องการ

19

3. วิเคราะห์จุดประสงค์ โดยเรี ยบเรี ยงวั ตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ต่ อเนืองและ
ั
ั การจัดเรี ยบเรี ยงวั ตถุประสงค์นีจะต้องคํ านึงถึงความรู้และทั กษะทีผู้ เรี ยน
เสริ มซึ งกนและกน
่
่ จะทํ าได้
ได้รับอยางครบถ้
วนเทาที
่
่ ๆ โดยจัดแบง่
4. จัดทํ าแผนภูมิข่ ายงาน แสดงลํ าดั บกอนหลั
งของเนือหาเรื องตาง
่ ่ ความสมบูรณ์ในตั วเอง
เนือหาเป็ นหนวยแตมี

การหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ประสิ ทธิภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนหมายถึงความสามารถของบทเรี ยนในการ
สร้างผลสัมฤทธิให้ผู้ เรี ยนบรรลุว ั ตถุประสงค์ถึงระดั บทีคาดหวั งไว้และครอบคลุมความเชือถือ
ได้ (Reliability) ความพร้อมทีจะใช้งาน (Availability) ความมั นคงปลอดภั ย(Security) และ
ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) (วุฒิช ั ย ประสารสอย, 2543: 39-43)
กระบวนการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจะเน้นไปทางด้านการ
ั ณภาพหรื อความสามารถของสื อทีจะใช้เชือมโยงความรู้และมีคุณลั กษณะภายในตั ว
ประกนคุ
่ ่ มการแสวงหาความรู้จาก
ของสื อทีเปิ ดโอกาสให้ผู้ เรี ยนสามารถตั ดสิ นใจและชวยสงเสริ
ั
่ ถายโยงจ
่
ประสบการณ์เดิมของผู้ เรี ยนผสมผสานกบความรู
้ใหมที
ากโปรแกรมบทเรี ยนไปสู่ต ั ว
่ ่ ดซึ ง
ของผู้ เรี ยนจากการทีได้ กํ าหนดวั ตถุประสงค์ในการนําเสนอความรู้เอาไว้ล่ วงหน้าอยางแนชั
ํ
เป็ นการกาหนดลํ
าดั บขั นในการเรี ยนและเกณฑ์ทีใช้ ต ั ดสิ นคุณ่ คาของบทเรี ยน
การหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทีสร้างขึนควรเริ มต้นจากการ
่ จะนําไปใช้ด้วยการประเมินจาก
่
ตรวจสอบคุณภาพและหาคาความเชื
อมั นให้ได้มาตรฐานกอนที
ความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญหรื อผู้ ทรงคุณวุฒิทีมีความรู้และประสบการณ์ในด้านเนือหาและสื อ
้ อบกพรองของบทเรี
่
การสอน เพือให้เป็ นผู้ พิจารณาให้ข้อมูลในการปรับปรุ งหรื อแกไขข้
ยนโดย
่ เชน
่ ด้านเนือหา
สร้างเครื องมือประเมินความเหมาะสมให้ครอบคลุมองค์ประกอบในด้านตางๆ
ด้านภาพ เสี ยง และการใช้ภาษา ด้านการออกแบบจอภาพและด้านการจัดการบทเรี ยนเกณฑ์การ
ํ
วั ดประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอน กาหนดเป็
นร้อยละของคะแนนเฉลียทีได้จาก
ิ
่ ยนในบทเรี ยนนันตอร้
่ อยละของคะแนนเฉลียทีได้
การทํ าแบบฝึ กหัดหรือทํ ากจกรรมระหวางเรี
ิ
จากการทํ าแบบทดสอบหรื อทํ ากจกรรมหลั
งการเรี ยนเนือหาครบถ้วนแล้วนันคือ E1/E2
่ ่ กาหนดเกณฑ์
ํ
่ อผู้ เรี ยนเรี ยนด้วยบทเรี ยน
ตั วอยางเชน
มาตรฐาน 80/80 หมายความวาเมื
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คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนีแล้วผู้ เรี ยนจะสามารถทํ าแบบฝึ กหัดได้ถูกต้ องเฉลียร้อยละ80 และ
สามารถทํ าแบบทดสอบหลั งเรี ยนได้ ถูกต้องร้อยละ80 (เสาวนีย์ สิ กขาบั ณฑิตย์, 2528: 294-295)
ขั นตอนการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน (องอาจ ชาญเชาว์, 2544: 51 อ้างถึง ชั ยยงค์
พรหมวงศ์, 2520) มีข ั นตอนดั งนี
ั ้ เรี ยน 3 คน โดยใช้เด็กออน
่ ปานกลาง
1) ทดลองแบบเดียว (1:1) คือทดลองกบผู
้
และเด็กเกง่ คํ านวณหาประสิ ทธิภาพเสร็ จแล้วให้ปรับปรุ งแกไขบทเรี
ยนให้ดีขึน
ั ้ เรี ยน 6 - 10 คน คละผู้ เรี ยนทีเกง่
2) ทดลองแบบกลุม่ (1:10) คือทดลองกบผู
่ คํ านวณหาประสิ ทธิภาพเสร็ จแล้วให้ปรับปรุ งแกไขบ
้ ทเรี ยนให้ดีขึน
ออน
ั ้ เรี ยนทั งชั น คํ านวณหา
3) ทดลองภาคสนาม (1:100) คือทดลองกบผู
้
่ นถ้าคํ านวณหาประสิ ทธิภาพแล้ว
ประสิ ทธิภาพแล้วทํ าการปรับปรุ งแกไขในการทดลองแตละขั
่ ั อสูงกวาเกณฑ์
่
ํ
ได้ผลลั พธ์เทากบหรื
ทีกาหนดไว้
ก็ ให้ยอมรับแตถ้่ า
้ บทเรี ยนและหาประสิ ทธิภาพจนกวาจะได้
่
ยั งไมถึ่ งเกณฑ์ก็ ต้องปรับปรุ งแกไข
ตามเกณฑ์ที
ํ
กาหนด
สรุ ปได้ ว่ า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นการพั ฒนาเนือหาหรื อสาระการเรี ยนรู้
่ นระบบและบั นทึกลงในรู ปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลั กษณะสือประสม
อยางเป็
่
่
เพือให้ผู้ เรี ยนสามารถเรี ยนรู้และทบทวนได้ด้วยตนเองเพือตอบสนองความแตกตางระหวาง
่ ่
บุคคลโดยใช้เครื องคอมพิวเตอร์ เป็ นสื อชวยถายทอดความรู
้เนือหาวิชานันแทนครู ผู้ สอนพร้อม
ทั งประเมิน ให้ผลย้ อนกลั บ และสามารถโต้ตอบหรื อมีปฏิสัมพั นธ์กั บผู้ เรี ยนในการวิจ ัยนีเป็ น
การพั ฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอนแบบการเสนอเนือหา (Tutorial Instruction) และหา
ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนด้วยคา่ E1/E2 ผลการทบทวนนี ผู้ วิจ ัยนําไปใช้
ํ
กาหนดขอบเขตการวิ
จ ัย และนิยามคํ าศั พท์ในบทที1 และการออกแบบการวิจ ัยในบทที 3 ด้วย
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ตัวอย่าง ผั งโครงสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอน เรื องการดํ าเนินการของเซต
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