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ประสิทธิภาพบทเรียน CAI 
กฤษมันต  วัฒนาณรงค 

 
บทนํา 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted Instruction Program) หรือที่เรียกกันทั่วไปวาบทเรียน 
CAI นั้นกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก มีการสรางในสถานศึกษาและมีการจัดจําหนายในรูปของ CD สําหรับ
ใชไดบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบ Stand-alones และสรางใชสําหรับเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร เชนเครือขาย 
Internet ทั้งนี้เนื่องจากไดมีการขยายตัวในการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการเรียนการสอนมากขึ้นประกอบกับ
ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรลดลง ระบบสื่อสารสารสนเทศทันสมัยขึ้น ทําใหผูเรียนสามารถมีไวใชเองที่บานได 
และสถาบันการศึกษาทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กก็มีกําลังซื้อพอที่จะหาเครื่องคอมพิวเตอรมาใชในสถานศึกษา
ไดทุกระดับตั้งแตอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย การมีเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งเรียกวาเปน Hardware สามารถพบเห็นได
ทั่วไป แตการสรางบทเรียนที่มีคุณภาพขึ้นมาเพื่อใชรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรที่เรียกวาเปน Software โดยมี
จุดประสงคเพื่อการเรียนการสอน หรือเรียกวาบทเรียน CAI นั้นไดมีการสรางขึ้นมาจากหลากหลายโปรแกรม 
หรือบางทีสรางขึ้นจากภาษาคอมพิวเตอรช้ันสูงตาง ๆ เชน ภาษา C, PASCAL, BASIC เปนตน นอกจากนี้ยังมี
รูปแบบที่หลากหลายของบทเรียนอีกดวย เชน แบบ Drill-and-Practice Method, Tutorial Method, Gaming 
Method, Simulation Method, Discovery Method และ Problem Solving Method เปนตน อยางไรก็ตาม การสราง
บทเรียน CAI ขึ้นมาจําเปนตองมีการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนกอนนําไปใช บทเรียน CAI ใน
ฐานะที่เปนสื่อการสอนอยางหนึ่ง จําเปนตองเปนสื่อที่ผานการทดสอบ (Tested Media) เพื่อหาประสิทธิภาพใหถึง
ระดับที่ยอมรับได จึงจะนําไปใชได ทั้งนี้ สื่อที่ไมผานการทดสอบหาประสิทธิภาพนอกจากจะไมมีความมั่นใจใน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งหมายถึงคุณภาพของบทเรียนที่ยืนยันไดในเชิงปริมาณหรือตัวเลขแลว  ยังอาจ
กอใหเกิดผลขางเคียงอันเกิดแกผูเรียนในดานของคุณธรรม และ จริยธรรมที่ไมพึงประสงคของสังคมอีกดวย  
การคํานวณประสิทธิภาพบทเรียน CAI 
 ประสิทธิภาพของบทเรียน CAI หมายถึงความสามารถของบทเรียนในการสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคถึงระดับเกณฑที่คาดหวังได เมื่อพิจารณาบทเรียนจากความหมายดังกลาว
สามารถนํามาวิเคราะหไดวา ในการดําเนินการสรางบทเรียน CAI ใหมีประสิทธิภาพตองมีจุดประสงค เนื้อหาวิชา 
กระบวนการเรียนรู เกณฑมาตรฐาน และการประเมินเปนองคประกอบสําคัญที่จะใหเกิดประสิทธิภาพได  
 หลังจากบทเรียน CAI ไดผานกระบวนการและขั้นตอนของการสรางตามหลักวิชาการและอาจจะผานการ
ทดสอบตามกระบวนการของการพัฒนา Software เชน White Box, Black Box, Alpha and Beta Testing จนได
บทเรียนเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปที่สําคัญคือการหาประสิทธิภาพของบทเรียนที่สรางขึ้น การหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน CAI มีกระบวนการสําคัญ อยู 2 ขั้นตอนไดแกขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพตามวิธีการของ 
Rational Approach และขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพตามวิธีการของ Empirical Approach ทั้งสองวิธีการ
จําเปนตองทําควบคูกันไปจึงจะมั่นใจไดวาบทเรียน CAI ที่ผานกระบวนการหาประสิทธิภาพจะเปนที่ยอมรับได 
 1.  Rational Approach  กระบวนการนี้เปนการหาประสิทธิภาพโดยใชหลักของความรู และเหตุผลในการ
ตัดสินคุณคาของบทเรียน ในการดําเนินการเปนการใชบุคคลที่เปนผูเช่ียวชาญ (Panel of Experts) เปนผูพิจารณา
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ตัดสินคุณคา เปนการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมในดานความ
ถูกตองของการนําไปใช (Usability) ผลกระทบทางสังคม (Social Impacts) และอื่นๆ รวมทั้งความครบถวนและ
สมบูรณ (Integrity) และความพรอมที่จะนําไปใชงานไดจริง  (Availability)  แบบประเมินที่ประกอบดวยดัชนีช้ี
คุณภาพของบทเรียน CAI จะตองสรางขึ้นนําไปใหผูเช่ียวชาญไดใชดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินคุณคาแลวนําผล
การตัดสินคุณคาไปคํานวณโดยใชสูตรและตารางเทียบคาการยอมรับดังนี้ 
 
              CVR  = 
 
  
 CVR =  Content Validity Ratio 
 Ne = Number of panelists who had agreement 
 N = Total number of panelists 

N of Panelists Minimum Value of Acceptance 
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.29 
Source: Lawshe, C.H. (1975). “A Quantitative Approach to Content Validity.” Personnel Psychology, Vol. 
No.28, pp. 563-575. 
 ผูเช่ียวชาญจะประเมินบทเรียน CAI ตามแบบประเมินที่สรางขึ้น นําคาที่ไดจากแบบประเมินไปใช
แทนคาในสูตร คาที่คํานวนไดตองสูงกวาคาที่ปรากฎในตารางตามจํานวนของผูเช่ียวชาญที่ใชในการพิจารณา
ตัดสินคุณคาของบทเรียนจึงจะสามารถยอมรับไดวามีประสิทธิภาพตามวิธีการของ Rational Approach ถายังไมได
คาตามเกณฑที่กําหนดใหนําไปปรับปรุงแกใขจนกวาจะไดคาตามเกณฑนี้ 

Ne – N/2 

N/2 
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 2.  Empirical Approach วิธีการนี้เปนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนเชิงประจักษ ดวยการนําไป
ทดลองใชกับกลุมเปาหมาย การหาประสิทธิภาพบทเรียน CAI ที่เปนอยูสวนมากใชวิธีการหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนโปรแกรมและชุดการสอน ประสิทธิภาพที่วัดออกมาดวยวิธีนี้จะพิจารณาจากเปอรเซ็นตการทํา
แบบฝกหัดหรือกระบวนการเรียนและการปฏิสัมพันธ กับเปอรเซ็นตการทําแบบทดสอบเมื่อจบบทเรียน โดย
แสดงเปนคาตัวเลข 2 ตัว เชน 80/80, 85/85, 90/90 และตัวเลขแตละตัวมีความหมายดังนี้ 
 ความหมายที่ 1 (90/90) ตัวเลขตัวแรก คือเปอรเซ็นตของคะแนนผูที่ทําแบบฝกหัดถูกตองถือเปน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ และเลขตัวหลังคือเปอรเซ็นตของคะแนนที่ผูทําแบบทดสอบถูกตองโดยถือเปน
ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
 ความหมายที่ 2 (90/90) ตัวเลขตัวแรก คือ เปอรเซนตของจํานวนผูเรียนที่ทําคะแนนจากแบบทดสอบได 
และตัวเลขหลัง คือเปอรเซ็นของคะแนนจากแบบทดสอบที่จํานวนผูเรียนในตัวเลขหนาทําได 
 ความหมายที่ 3 (90/90) ตัวเลขตัวแรก คือ เปอรเซ็นตของจํานวนผูเรียนที่ทําคะแนนจากแบบทดสอบได 
และตัวเลขตัวหลังคือ เปอรเซ็นตของคะแนนที่ผูเรียนทําเพิ่มขึ้นจากแบบทดสอบหลังจากเรียนบทเรียนโดยเทียบ
กับคะแนนที่ทําไดกอนการเรียนบทเรียน 
 ความหมายที่ 4  (90/90) ตัวเลขตัวแรก คือ เปอรเซ็นตของคะแนนที่ผูเรียนทําขอสอบไดหลังเรียนบทเรียน 
ตัวเลขตัวหลังหมายถึงเปอรเซ็นตของขอสอบแตละขอที่ผูเรียนตอบถูก 
 ความคิดในการหาประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธของบทเรียน CAI ตาม
ความหมายที่ 1 นั้นใชวิธีการเชนเดียวกับการหาประสิทธิภาพบทเรียนโปรแกรมและชุดการสอนโดยมีสูตรการ
คิดดังนี้ 

                                 E   =     
X

N 
A

  
  1001

∑
×   

   E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
   X = คะแนนของแบบฝกหัด 
   A = คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 
  N = จํานวนผูเรียน 
 

                                E     =      
X

N
B

 1002
∑

×  

                     E2 = ประสิทธิภาพของผลลัพธ  X = คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน
   B = คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน N = จํานวนผูเรียน 
 ประสิทธิภาพของบทเรียน CAI จะมาจากผลลัพธของการคํานวณ E1 และ E2 เปนตัวเลข ตัวแรกและ
ตัวหลังตามลําดับ ถาตัวเลขเขาใกล 100 มากเทาไรยิ่งถือวามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีคาสูงสุดที่ 100 และ
เกณฑที่ใชพิจารณาการรับรองมาตรฐานประสิทธิภาพของบทเรียน CAI ตามแนวคิดในการหาประสิทธิภาพ
แบบนี้จะอยูในระดับ   80/80    ขึ้นไปจึงจะถือวามีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชเปนบทเรียนได 
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 ปจจุบันบทเรียน CAI ไดรับการพัฒนาใหมีรูปแบบของการเรียน การนําเสนอ การถายทอดสารสนเทศ 
การปฏิสัมพันธ การประเมินและลักษณะอื่นๆ แตกตางไปจากการเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมเปนอยางมาก 
หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานที่ใชกับบทเรียนโปรแกรมเปนเพียงสวนหนึ่งที่นํามาใชสําหรับการวางแผนการสราง
บทเรียน CAI ในการดําเนินการสรางบทเรียน CAI นั้นจําเปนตองใชความรูในศาสตรสาขาวิชาอื่นมาประกอบดวย 
นอกจากนี้ความแตกตางของ CAI ที่เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอรกับบทเรียนโปรแกรมที่สวนมากเปนบทเรียนที่
สรางขึ้นคลายหนังสือเรียนพิมพลงบนกระดาษทําใหสถานการณของการเรียนรูเปลี่ยนไป แนวความคิดการสราง
บทเรียน CAI จึงแตกตางจากบทเรียนโปรแกรมหลายประการเนื่องจากความสามารถของคอมพิวเตอรในการ
นําเสนอขอมูล และเพิ่มระดับของการมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน ถึงแมจะมีทฤษฎีการเรียนรูที่นํามาใชในการ
ออกแบบบทเรียนรวมกันอยูบางก็ตาม เมื่อแนวความคิดและเทคนิควิธีการของการสรางบทเรียน CAI และ
สถานการณของการเรียนบทเรียน CAI แตกตางจากบทเรียนโปรแกรม  การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน 
CAI จึงนาจะปรับเปลี่ยนใหมใหสอดคลองกับความแตกตางที่เปนอยู โดยสังเคราะหจากแนวคิดการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมที่ใชอยูในปจจุบัน และลักษณะเฉพาะของบทเรียน CAI ที่แตกตางจาก
บทเรียนโปรแกรมนํามาสรางเปนสูตร และกระบวนการหาประสิทธิภาพดังนี้ 
 
สูตร KW-A  หาคาเฉลี่ยอัตราสวนของคะแนนแบบฝกหัดกับคะแนนเต็มของแบบฝกหัด 
                    

                          
( )

E    =    
Na

n X
A i

i=1
∑

 
               Ea  =  คาเฉลี่ยอัตราสวนของคะแนนแบบฝกหัดกับคะแนนเต็ม 
   X   =   คะแนนแบบฝกหัดที่แตละคนทําได 
  A   =   คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 
  N   =   จํานวนผูเรียน 
   i    =    ลําดับที่ของผูเรียน 
สูตร KW-B หาคาเฉลี่ยอัตราสวนของคะแนนแบบทดสอบกับคะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
 

                                                
( )

E    =    
Nb

n X
B i

i=1
∑

 
   E b   =   คาเฉลี่ยอัตราสวนของคะแนนแบบทดสอบกับคะแนนเต็ม 
    X    =   คะแนนแบบทดสอบที่แตละคนทําได  
    B    =   คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
    N    =   จํานวนผูเรียน 
     i     =    ลําดับที่ของผูเรียน 
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 เมื่อพิจารณาหาประสิทธิภาพโดยรวมของบทเรียนใหพิจารณาถึงคาเฉลี่ยของคาเฉลี่ยอัตราสวนของ
คะแนนแบบฝกหัดกับคาเฉลี่ยอัตราสวนของคะแนนแบบทดสอบ โดยนํามาคํานวณเปนเปอรเซ็นตตามสูตร KW-
CAI จะเปนดังนี้ 
 
สูตร KW-CAI  หาคาประสิทธิภาพของบทเรียน CAI 

                   E -  CAI =  
E  +  E

2
 100a b

×  
หรือ 
             E  - CAI     =       50 ( )E  +  Ea b  
             E  - CAI     =      ประสิทธิภาพของบทเรียน CAI  

 จากสูตร KW-A และ KW-B สามารถนําคา X
A

 และ X
B

 เพื่อนําไปคํานวณหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และความแปรปรวน (Variance) จากนั้นจึงนําไปคํานวณหาสัมประสิทธิ์สัมพันธ 
(Correlation Coefficient) และทดสอบนัยสําคัญของความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยไดอีกดวย   
การหาคา A ในสูตร KW-A 
สูตร KW-A 

     
( )

E     =    
Na

n

i=1

X
A i∑

            
 จากสูตรคาของ X และ N จะไมแตกตางจากความหมายของแนวความคิดในการหาคา E1 จากสูตรการ
คํานวณที่ใชกับบทเรียนโปรแกรม โดยเฉพาะอยางยิ่งคาของ N  หมายถึงจํานวนผูเรียนแตคาของ X นั้นมีสวน
สัมพันธกับคา A อยูมากเพราะ X คือคะแนนที่ผูเรียนแตละคนทําได สวน A คือคะแนนเต็มของแบบฝกหัด ตาม
แนวคิดของสูตรหาคา E1  ในบทเรียนโปรแกรมนั้น คาของ A มักจะเปนคะแนนเต็มของแบบฝกหัดที่มีขอคําถาม
คลายขอสอบ และ 1 ขอของแบบฝกหัดหมายถึง 1 คะแนน 
 แตในสูตรของ KW-A แนวคิดของคา A มีทั้งที่เปนรูปแบบของบทเรียนโปรแกรมถาบทเรียน CAI ที่สราง
นั้นมีรูปแบบของแบบฝกหัดเหมือนขอคําถามใหตอบเหมือนบทเรียนโปรแกรม นอกจากนั้นคา A ใน KW-A ยัง
เปนคาที่มาจากจํานวนกลุมแบบฝกหัดในแตละจุดประสงคเชิงพฤติกรรม คา A จึงอาจเปนคาที่สัมพันธกับจํานวน
กลุมของแบบฝกหัดที่อาจจะมีหลายขอในแตละจุดประสงคของบทเรียน CAI คะแนนเต็ม หรือ คา A จึงขึ้นอยูกับ
จํานวนของจุดประสงคของบทเรียน CAI ตัวอยางเชนใน 1 วัตถุประสงคอาจจะมีแบบฝกหัดที่เปนขอคําถามหรือ
กิจกรรมตาง ๆ มากมาย ถาผูเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดผานตามเกณฑที่กําหนดไว เชน 80% หรือ 90% ใหถือ
วาผานวัตถุประสงคโดยไดคาของ A เปน 1 ไมใชตามจํานวนขอคําถามในแตละจุดประสงค ทั้งนี้เนื่องจากการ
ออกแบบบทเรียน CAI นั้นแนวทางการทําแบบฝกหัดอาจมีหลายรูปแบบและหลายวิธีการมากกวาการใชขอ
คําถาม จึงเปดโอกาสใหสามารถนํามาใชคํานวณเปนคะแนนของ A ได นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนหรือคําถามแต
ละขอยังสามารถใหคะแนนแตกตางกันไดตามความยากงายของขอคําถาม การใชขอคําถามเปนตัวกําหนดตายตัว
เชนถาผูเรียนทําถูก 1 ขอ ให 1 คะแนน อาจทําใหน้ําหนักของคะแนน A คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง และการ
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สรางขอคําถามอาจไมเหมาะสมในการทําแบบฝกหัดบางเนื้อหาวิชาอีกดวย การพิจารณาคะแนนของบทเรียน CAI 
จึงมุงที่การผานจุดประสงคในแตละจุดประสงคที่ต้ังไวเปนสําคัญ  
การหาคา B ในสูตร KW-B 
สูตร KW-B  

     
( )

E     =     
Nb

n

i=1

X
B i∑

 

                                                     
 การหาคาของ B อาจมาจากคะแนนแบบทดสอบหลังการเรียนบทเรียน CAI สวนมากเปนรายขอคําถาม
โดยใหคะแนนขอคําถามละ 1 คะแนน แตในการคิดคํานวณดวยสูตร KW-B คะแนน B นอกจากคะแนน
แบบทดสอบหลังการเรียนบทเรียน CAI โดยใหคาคําตอบ 1 คะแนนตอขอเมื่อตอบถูกแลว ในการใชสูตร KW-B 
นั้น บทเรียน CAI ที่ทําขึ้นเพื่อสอนกระบวนวิชาชีพหรือวิชาทักษะขอสอบควรจะเปนขอสอบแบบอิงเกณฑที่มีคา
ความเชื่อมั่น และความเที่ยงตรง ในระดับมาตรฐานการยอมรับ สามารถใชคา B จากการทําขอสอบ 1 ขอ ใหคิด
คะแนนได 1 คะแนน นอกจากนั้นยังใชคา B เปนคาจํานวนวัตถุประสงคที่ผูเรียนสอบผานไดอีกดวย เชน ตัวอยาง
ขอสอบหลังการเรียนฉบับหนึ่งมีจํานวนขอทั้งหมด 100 ขอ แตแยกเปนวัตถุประสงคที่ครอบคลุมได 20 
วัตถุประสงค ใน 1 วัตถุประสงค อาจจะมีขอสอบจํานวน 3 ขอ 4 ขอ หรือ 5 ขอ เทาไรก็ไดถาผูสอบสามารถทํา
ขอสอบในแตละวัตถุประสงคไดผานตามเกณฑ ก็ใหนับเปน 1 วัตถุประสงค ฉะนั้น ผูที่ทําขอสอบไดเต็ม หรือ
ผาน 20 วัตถุประสงค ไมจําเปนตองทําขอสอบถูกทั้งหมด 100 ขอ นอกจากนี้คะแนนของขอคําถามหรือแตละ
จุดประสงคอาจไมเทากันไดขึ้นอยูกับความยากงายของขอคําถามหรือแตละจุดประสงค ถาขอสอบไดมีการ
วิเคราะหหาความยากงายรายขอมาแลว การกําหนดคาคะแนนตามความยากงายของขอสอบแตละขอจะสามารถนํา
คาคะแนนมาใชในการคํานวนตามสูตรนี้ไดดวย 
 การประเมินคา E - CAI ซึ่งมีหนวยเปนเปอรเซ็นต มีเกณฑดังนี้ 
 95 - 100   มีประสิทธิภาพดีมาก   
 90 - 94    มีประสิทธิภาพดี 
 80 - 89    มีประสิทธิภาพพอใช 
 ตํ่ากวา 80 ตองปรับปรุงแกัไข 
 เกณฑที่ใชแสดงประสิทธิภาพของบทเรียนไดมีการทดสอบความสัมพันธกับการประเมินดวยบุคคลที่เปน
ผูเช่ียวชาญแลวพบวา คาประสิทธิภาพเชิงปริมาณที่คํานวณไดจากสูตร (คาที่บอกเปนตัวเลขที่มีหนวยเปน
เปอรเซ็นต) มีความสอดคลองกับคาการประเมินเชิงคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ (คาที่บอกเปนการบรรยาย
ประสิทธิภาพ เชน พอใช ดี ดีมาก) อยางมีนัยสําคัญ  
ตัวอยางการคํานวณ  
 ในการทดลองใชบทเรียน CAI เรื่องการเชื่อมพลาสติก กับผูเรียน 10 คน โดยทําคะแนนแบบฝกหัดได 20, 
21, 22, 21, 24, 25, 23, 20, 21, 25 มีคะแนนเต็มของแบบฝกหัดเทากับ 25 และทําคะแนนทดสอบได 40, 45, 42, 47, 
50, 41, 48, 46, 35, 39 โดยคะแนนเต็มของแบบทดสอบ เทากับ 50 จงหาประสิทธิภาพ KW-CAI ของบทเรียนบท
นี้ 
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วิธีทํา 
สูตร KW-A             

                                
( )

E     =    
Na

n

i=1

X
A i∑

 
 

แทนคา                    E
_

a       =       8.88        =   0.888 
                                                       10 
สูตร KW-B         

               
( )

E     =     
Nb

n

i=1

X
B i∑

 
 แทนคา                  E b         =       8.60       =   0.86 
            10 
สูตร KW-CAI E - CAI    =    50( )E   +   Ea b  
 
แทนคา     E - CAI    =    50(0.888 + 0.86) 
                                      E - CAI    =    87.4   
บทเรียน CAI มีประสิทธิภาพ KW-CAI = 87.4 เปอรเซ็นต ซึ่งอยูในเกณฑพอใช 
การนําสูตร KW-CAI ไปคํานวณประสิทธิภาพบทเรียน CAI 
 1.  บทเรียน CAI ที่สรางขึ้นตองมีการกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเพื่อการเรียบทเรียน CAI อยาง
ชัดเจน และสามารถวัดได 

2.  เนื้อหาของบทเรียน CAI ที่สรางขึ้นตองผานกระบวนการวิเคราะหเนื้อหาตามจุดประสงคของการ
เรียนการสอน 

2.  แบบฝกหัดและแบบทดสอบตองมีการประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตามวัตถุประสงคของการ
สอนที่ไดวิเคราะหไว สวนความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบฝกหัดและแบบทดสอบควรมีการวิเคราะหเพื่อ
นําไปใชกําหนดคาน้ําหนักของคะแนนในแตละขอคําถาม 

4.  จํานวนแบบฝกหัดตองสอดคลองกับจํานวนของวัตถุประสงค และตองมีแบบฝกหัดและขอคําถามใน
แบบทดสอบครอบคลุมทุกจุดประสงคของการสอน จํานวนแบบฝกหัดและขอคําถามในแบบทดสอบไมควรนอย
กวาจํานวนวัตถุประสงค และถาใหคะแนน 1 คะแนนในแตละขอ จํานวนแบบฝกหัดและแบบทดสอบควรมีไม
นอยกวา 60 ขอ 

5.  ถาเปนบทเรียน CAI ที่สอนเนื้อหาที่ซับซอน หรือเกี่ยวกับการคํานวณ เชนคณิตศาสตร จํานวนขอ
คําถามของแบบฝกหัด และแบบทดสอบมักมีจํานวนนอยการใหน้ําหนักของคะแนนแบบฝกหัด และคะแนนจาก
แบบทดสอบแตละขอมีความจําเปนมาก ขอที่ยากควรใหคะแนนมากกวาขอที่งาย การพิจารณาใหใชคาความยาก
งายที่คํานวณไดเปนตัวกําหนดโดยเทียบอัตราสวนหรือจากดุลพินิจของผูเช่ียวชาญ คะแนนเต็มของแบบฝกหัดไม
ควรตํ่ากวา 60 คะแนน 
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จะเห็นไดวาการคํานวณหาประสิทธิภาพบทเรียน CAI นี้เปนผลรวมของการหาคุณภาพ (Quality) ทั้งเชิง
ปริมาณที่แสดงเปนตัวเลข (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่แสดงเปนภาษาที่เขาใจได ดังนั้น
ประสิทธิภาพของ CAI ในที่นี้จึงเปนองครวมของประสิทธิภาพ (Efficiency) ในความหมายของการทําในสิ่งที่ถูก 
(Do the Things Right) นั่นหมายถึงการเรียนอยางถูกตองตามกระบวนการของการเรียนดวย CAI   และการมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) ในความหมายของการทําสิ่งที่ถูกตองใหเกิดขึ้น (Get the Right Things Done) นั่น
หมายถึงผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคถูกตองถึงระดับเกณฑที่คาดหวัง ทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
นั้นจะนําไปสูการมีคุณภาพ ซึ่งมักนิยมเรียกรวมกันเปนที่เขาใจสั้น ๆ วา “ประสิทธิภาพ” ของบทเรียน CAI 
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