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การวิจัยทางดาน E-Learning (การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ) 
 
 การนําเทคโนโลยีไปใชเพื่อการศึกษาเปนการทําใหเกิดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรูบนฐานของ
เทคโนโลยี (Technology-Based Learning) ซึ่งครอบคลุมวิธีการเรียนรูหลากหลายรูปแบบโดยมีสาระสําคัญคือ การนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการงานทางดานการศึกษา ในการดําเนินการ
ดังกลาวทําใหเกิดกิจกรรมการศึกษาขึ้นหลากหลาย เชน หองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) ความรวมมือดิจิทัล 
(Digital Collaboration) รวมทั้งการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ อี-เลิรนนิ่ง (E-Learning) ที่ผูเรียนสามารถเรียนรู
ผาน สื่ออิเล็กทรอนิกสทุกประเภท เชน อินเทอรเน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซทราเน็ต (Extranet) การ
ถายทอดผานดาวเทียม (Satellite Broadcast) เครื่องบันทึกเสียงและ วีดิทัศน (Audio/Video Recorders) โทรทัศนที่
สามารถโตตอบกันได (Interactive TV) วีดิทัศนตามตองการ (Video on Demand) และซีดีรอมและ ดีวีดี (CD-
ROM/DVD) รวมทั้ง Web-based Learningราชบัณฑิตไดบัญญัติคําศัพท "Web-Based Instruction" ไววา "การสอนโดย
ใชเว็บเปนฐาน" หรือ "การสอนบนเว็บ" และ “Web-Based Learning” หมายถึงการเรียนโดยใชเว็บเปนฐานหรือการ
เรียนบนเว็บ ซึ่งเปนอยางหนึ่งของการใชคอมพิวเตอรเพื่อการสอนซึ่งก็อยูในขอบขายของ E-Learning นอกจากนี้แลว
ยังมี การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสอีกมากซึ่งเปนวิธีการเรียนรูที่มีความสําคัญมากขึ้นเปนลําดับจึงไดมีการสราง
มาตรฐาน E-Learning (SCORM: The E-Learning Standard) ขึ้นโดยเริ่มแรกนั้น SCORM (Shareable Content Object 
Reference Model) ไดรับการพัฒนาโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเพื่อแกปญหาการฝกอบรมที่ใชสื่อการ
สอนในรูปของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่มีการสรางดวยระบบและเทคโนโลยีที่ตางกัน ทําใหไมสามารถนํามาใช
รวมกันไดอยางสะดวก โดยสาระสําคัญของการกําหนดมาตรฐานคือเนนการเชื่อมจุดดีเขาดวยกัน สามารถนํากลับมา
ใชไดอีกทําใหประหยัด เทคโนโลยีที่นํามาใชผลิตเปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับและมีอนาคตของการใชอยาง
ตอเนื่องไมลาหลังหรือลมเลิกการใชโดยเร็ว ผูผลิตกลาที่จะลงทุน สามารถลดคาใชจายในการบํารุงรักษา และการใช
ซอฟตแวรและภาษาที่เหมือนกันทําใหมีการฝกอบรมและฝกหัดผูพัฒนาไดอยางรวดเร็ว มาตรฐานของ E-Learning 
นอกจากจะเนนการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชงาน ลดคาใชจายในการสรางและบํารุงรักษาแลวยังใหความสําคัญกับ
การเพิ่มประสิทธิภาพของผูเรียนดวย โดยระบบของ SCORM นั้นทําใหผูพัฒนาสามารถใชเทคนิคใหมๆ ในการ
ออกแบบการสอน การติดตามผลการเรียน เทคนิคการนําเสนอเนื้อหาใหมๆ สามารถปรับใหเหมาะกับผูเรียน เพิ่ม
ความสามารถในการใชงานของผูเรียนและใชขอมูลการเรียนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจแกผูเรียน อยางไรก็ตามสาระสําคัญของ
การเรียนดวยสื่อ อีเล็กทรอนิกส หรือ E-Learning นั้น มีจุดประสงคเพื่อใหเกิดการเรียนรูขึ้นกับผูเรียน หลักการและ
กระบวนการในการพัฒนาบทเรียนและทดสอบประสิทธิภาพนั้นสามารถใชแนวทางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนหรือ Computer-assisted Instruction หรือ CAI มาประยุกตใชไดเพราะมีเปาหมายเหมือนกัน 
 
การคํานวณประสิทธิภาพบทเรียน CAI 
 ประสิทธิภาพของบทเรียน CAI หมายถึงความสามารถของบทเรียนในการสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคถึงระดับเกณฑที่คาดหวังได เมื่อพิจารณาบทเรียนจากความหมายดังกลาวสามารถ
นํามาวิเคราะหไดวา ในการดําเนินการสรางบทเรียน CAI ใหมีประสิทธิภาพตองมีจุดประสงค เนื้อหาวิชา กระบวนการ
เรียนรู เกณฑมาตรฐาน และการประเมินเปนองคประกอบสําคัญที่จะใหเกิดประสิทธิภาพได  
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 หลังจากบทเรียน CAI ไดผานกระบวนการและขั้นตอนของการสรางตามหลักวิชาการและอาจจะผานการ
ทดสอบตามกระบวนการของการพัฒนา Software เชน White Box, Black Box, Alpha and Beta Testing จนไดบทเรียน
เรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปที่สําคัญคือการหาประสิทธิภาพของบทเรียนที่สรางขึ้น การหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
CAI มีกระบวนการสําคัญ อยู 2 ขั้นตอนไดแกขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพตามวิธีการของ Rational Approach และ
ขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพตามวิธีการของ Empirical Approach ทั้งสองวิธีการจําเปนตองทําควบคูกันไปจึงจะ
มั่นใจไดวาบทเรียน CAI ที่ผานกระบวนการหาประสิทธิภาพจะเปนที่ยอมรับได 
 1.  Rational Approach  กระบวนการนี้เปนการหาประสิทธิภาพโดยใชหลักของความรู และเหตุผลในการ
ตัดสินคุณคาของบทเรียน ในการดําเนินการเปนการใชบุคคลที่เปนผูเช่ียวชาญ (Panel of Experts) เปนผูพิจารณาตัดสิน
คุณคา เปนการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมในดานความถูกตองของการ
นําไปใช (Usability) ผลกระทบทางสังคม (Social Impacts) และอื่นๆ รวมทั้งความครบถวนและสมบูรณ (Integrity) 
และความพรอมที่จะนําไปใชงานไดจริง (Availability) แบบประเมินที่ประกอบดวยดัชนีช้ีคุณภาพของบทเรียน CAI 
จะตองสรางขึ้นนําไปใหผูเช่ียวชาญไดใชดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินคุณคาแลวนําผลการตัดสินคุณคาไปคํานวณ
โดยใชสูตรและตารางเทียบคาการยอมรับดังนี้ 
 
              CVR  = 
 CVR =  Content Validity Ratio 
 Ne = Number of panelists who had agreement 
 N = Total number of panelists 
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 Source: Lawshe, C.H. (1975). “A Quantitative Approach to Content Validity.” Personnel Psychology, 
Vol. No.28, pp. 563-575. 
 ผูเช่ียวชาญจะประเมินบทเรียน CAI ตามแบบประเมินที่สรางขึ้น นําคาที่ไดจากแบบประเมินไปใชแทนคา
ในสูตร คาที่คํานวณไดตองสูงกวาคาที่ปรากฏในตารางตามจํานวนของผูเช่ียวชาญที่ใชในการพิจารณาตัดสินคุณคา
ของบทเรียนจึงจะสามารถยอมรับไดวามีประสิทธิภาพตามวิธีการของ Rational Approach ถายังไมไดคาตามเกณฑที่
กําหนดใหนําไปปรับปรุงแกไขจนกวาจะไดคาตามเกณฑนี้ 
 2.  Empirical Approach วิธีการนี้เปนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนเชิงประจักษ ดวยการนําไป
ทดลองใชกับกลุมเปาหมาย การหาประสิทธิภาพบทเรียน CAI ที่เปนอยูสวนมากใชวิธีการหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนโปรแกรมและชุดการสอน ประสิทธิภาพที่วัดออกมาดวยวิธีนี้จะพิจารณาจากเปอรเซ็นตการทําแบบฝกหัด
หรือกระบวนการเรียนและการปฏิสัมพันธ กับเปอรเซ็นตการทําแบบทดสอบเมื่อจบบทเรียน โดยแสดงเปนคาตัวเลข 2 
ตัว เชน 80/80, 85/85, 90/90 และตัวเลขแตละตัวมีความหมายดังนี้ 
 ความหมายที่ 1 (90/90) ตัวเลขตัวแรก คือเปอรเซ็นตของคะแนนผูที่ทําแบบฝกหัดถูกตองถือเปนประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ และเลขตัวหลังคือเปอรเซ็นตของคะแนนที่ผูทําแบบทดสอบถูกตองโดยถือเปนประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ 
 ความหมายที่ 2 (90/90) ตัวเลขตัวแรก คือ เปอรเซ็นตของจํานวนผูเรียนที่ทําคะแนนจากแบบทดสอบได และ
ตัวเลขหลัง คือเปอรเซ็นตของคะแนนจากแบบทดสอบที่จํานวนผูเรียนในตัวเลขหนาทําได 
 ความหมายที่ 3 (90/90) ตัวเลขตัวแรก คือ เปอรเซ็นตของจํานวนผูเรียนที่ทําคะแนนจากแบบทดสอบได และ
ตัวเลขตัวหลังคือ เปอรเซ็นตของคะแนนที่ผูเรียนทําเพิ่มขึ้นจากแบบทดสอบหลังจากเรียนบทเรียนโดยเทียบกับ
คะแนนที่ทําไดกอนการเรียนบทเรียน 
 ความหมายที่ 4  (90/90) ตัวเลขตัวแรก คือ เปอรเซ็นตของคะแนนที่ผูเรียนทําขอสอบไดหลังเรียนบทเรียน 
ตัวเลขตัวหลังหมายถึงเปอรเซ็นตของขอสอบแตละขอที่ผูเรียนตอบถูก 
 ความคิดในการหาประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธของบทเรียน CAI ตาม
ความหมายที่ 1 นั้นใชวิธีการเชนเดียวกับการหาประสิทธิภาพบทเรียนโปรแกรมและชุดการสอนโดยมีสูตรการคิดดังนี้ 

                                 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 
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 ประสิทธิภาพของบทเรียน CAI จะมาจากผลลัพธของการคํานวณ E1 และ E2 เปนตัวเลข ตัวแรกและตัวหลัง
ตามลําดับ ถาตัวเลขเขาใกล 100 มากเทาไรยิ่งถือวามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีคาสูงสุดที่ 100 และเกณฑที่ใช
พิจารณาการรับรองมาตรฐานประสิทธิภาพของบทเรียน CAI ตามแนวคิดในการหาประสิทธิภาพแบบนี้จะอยูในระดับ   
80/80    ขึ้นไปจึงจะถือวามีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชเปนบทเรียนได 
 ปจจุบันบทเรียน CAI ไดรับการพัฒนาใหมีรูปแบบของการเรียน การนําเสนอ การถายทอดสารสนเทศ การ
ปฏิสัมพันธ การประเมินและลักษณะอื่นๆ แตกตางไปจากการเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมเปนอยางมาก หลักการและ
ทฤษฎีพ้ืนฐานที่ใชกับบทเรียนโปรแกรมเปนเพียงสวนหนึ่งที่นํามาใชสําหรับการวางแผนการสรางบทเรียน CAI ใน
การดําเนินการสรางบทเรียน CAI นั้นจําเปนตองใชความรูในศาสตรสาขาวิชาอื่นมาประกอบดวย นอกจากนี้ความ
แตกตางของ CAI ที่เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอรกับบทเรียนโปรแกรมที่สวนมากเปนบทเรียนที่สรางขึ้นคลายหนังสือ
เรียนพิมพลงบนกระดาษทําใหสถานการณของการเรียนรูเปลี่ยนไป แนวความคิดการสรางบทเรียน CAI จึงแตกตาง
จากบทเรียนโปรแกรมหลายประการเนื่องจากความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอขอมูล และเพิ่มระดับของ
การมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน ถึงแมจะมีทฤษฎีการเรียนรูที่นํามาใชในการออกแบบบทเรียนรวมกันอยูบางก็ตาม เมื่อ
แนวความคิดและเทคนิควิธีการของการสรางบทเรียน CAI และสถานการณของการเรียนบทเรียน CAI แตกตางจาก
บทเรียนโปรแกรม  การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน CAI จึงนาจะปรับเปลี่ยนใหมใหสอดคลองกับความ
แตกตางที่เปนอยู โดยสังเคราะหจากแนวคิดการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมที่ใชอยูในปจจุบัน และ
ลักษณะเฉพาะของบทเรียน CAI ที่แตกตางจากบทเรียนโปรแกรมนํามาสรางเปนสูตร และกระบวนการหา
ประสิทธิภาพดังนี้ 
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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 เมื่อพิจารณาหาประสิทธิภาพโดยรวมของบทเรียนใหพิจารณาถึงคาเฉลี่ยของคาเฉลี่ยอัตราสวนของคะแนน
แบบฝกหัดกับคาเฉลี่ยอัตราสวนของคะแนนแบบทดสอบ โดยนํามาคํานวณเปนเปอรเซ็นตตามสูตร KW-CAI จะเปน
ดังนี้ 
สูตร KW-CAI หาคาประสิทธิภาพของบทเรียน CAI 
       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 จากสูตรการคํานวณที่
ใชกับบทเรียนโปรแกรม โดยเฉพาะอยางยิ่งคาของ N  หมายถึงจํานวนผูเรียนแตคาของ X นั้นมีสวนสัมพันธกับคา A 
อยูมากเพราะ X คือคะแนนที่ผูเรียนแตละคนทําได สวน A คือคะแนนเต็มของแบบฝกหัด ตามแนวคิดของสูตรหาคา 
E1  ในบทเรียนโปรแกรมนั้น คาของ A มักจะเปนคะแนนเต็มของแบบฝกหัดที่มีขอคําถามคลายขอสอบ และ 1 ขอของ
แบบฝกหัดหมายถึง 1 คะแนน 
 แตในสูตรของ KW-A แนวคิดของคา A มีทั้งที่เปนรูปแบบของบทเรียนโปรแกรมถาบทเรียน CAI ที่สรางนั้นมี
รูปแบบของแบบฝกหัดเหมือนขอคําถามใหตอบเหมือนบทเรียนโปรแกรม นอกจากนั้นคา A ใน KW-A ยังเปนคาที่มา
จากจํานวนกลุมแบบฝกหัดในแตละจุดประสงคเชิงพฤติกรรม คา A จึงอาจเปนคาที่สัมพันธกับจํานวนกลุมของ
แบบฝกหัดที่อาจจะมีหลายขอในแตละจุดประสงคของบทเรียน CAI คะแนนเต็ม หรือ คา A จึงขึ้นอยูกับจํานวนของ
จุดประสงคของบทเรียน CAI ตัวอยางเชนใน 1 วัตถุประสงคอาจจะมีแบบฝกหัดที่เปนขอคําถามหรือกิจกรรมตาง ๆ 
มากมาย ถาผูเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดผานตามเกณฑที่กําหนดไว เชน 80% หรือ 90% ใหถือวาผานวัตถุประสงค
โดยไดคาของ A เปน 1 ไมใชตามจํานวนขอคําถามในแตละจุดประสงค ทั้งนี้เนื่องจากการออกแบบบทเรียน CAI นั้น
แนวทางการทําแบบฝกหัดอาจมีหลายรูปแบบและหลายวิธีการมากกวาการใชขอคําถาม จึงเปดโอกาสใหสามารถ
นํามาใชคํานวณเปนคะแนนของ A ได นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนหรือคําถามแตละขอยังสามารถใหคะแนนแตกตาง
กันไดตามความยากงายของขอคําถาม การใชขอคําถามเปนตัวกําหนดตายตัวเชนถาผูเรียนทําถูก 1 ขอ ให 1 คะแนน 
อาจทําใหน้ําหนักของคะแนน A คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง และการสรางขอคําถามอาจไมเหมาะสมในการทํา
แบบฝกหัดบางเนื้อหาวิชาอีกดวย การพิจารณาคะแนนของบทเรียน CAI จึงมุงที่การผานจุดประสงคในแตละ
จุดประสงคที่ต้ังไวเปนสําคัญ  
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การหาคา B ในสูตร KW-B 
สูตร KW-B  

     
( )

E     =     
Nb

n

i=1

X
B i∑

 
 
 การหาคาของ B อาจมาจากคะแนนแบบทดสอบหลังการเรียนบทเรียน CAI สวนมากเปนรายขอคําถามโดยให
คะแนนขอคําถามละ 1 คะแนน แตในการคิดคํานวณดวยสูตร KW-B คะแนน B นอกจากคะแนนแบบทดสอบหลังการ
เรียนบทเรียน CAI โดยใหคาคําตอบ 1 คะแนนตอขอเมื่อตอบถูกแลว ในการใชสูตร KW-B นั้น บทเรียน CAI ที่ทําขึ้น
เพื่อสอนกระบวนวิชาชีพหรือวิชาทักษะขอสอบควรจะเปนขอสอบแบบอิงเกณฑที่มีคาความเชื่อมั่น และความ
เที่ยงตรง ในระดับมาตรฐานการยอมรับ สามารถใชคา B จากการทําขอสอบ 1 ขอ ใหคิดคะแนนได 1 คะแนน 
นอกจากนั้นยังใชคา B เปนคาจํานวนวัตถุประสงคที่ผูเรียนสอบผานไดอีกดวย เชน ตัวอยางขอสอบหลังการเรียนฉบับ
หนึ่งมีจํานวนขอทั้งหมด 100 ขอ แตแยกเปนวัตถุประสงคที่ครอบคลุมได 20 วัตถุประสงค ใน 1 วัตถุประสงค อาจจะมี
ขอสอบจํานวน 3 ขอ 4 ขอ หรือ 5 ขอ เทาไรก็ไดถาผูสอบสามารถทําขอสอบในแตละวัตถุประสงคไดผานตามเกณฑ ก็
ใหนับเปน 1 วัตถุประสงค ฉะนั้น ผูที่ทําขอสอบไดเต็ม หรือผาน 20 วัตถุประสงค ไมจําเปนตองทําขอสอบถูกทั้งหมด 
100 ขอ นอกจากนี้คะแนนของขอคําถามหรือแตละจุดประสงคอาจไมเทากันไดขึ้นอยูกับความยากงายของขอคําถาม
หรือแตละจุดประสงค ถาขอสอบไดมีการวิเคราะหหาความยากงายรายขอมาแลว การกําหนดคาคะแนนตามความยาก
งายของขอสอบแตละขอจะสามารถนําคาคะแนนมาใชในการคํานวณตามสูตรนี้ไดดวย 
 
 การประเมินคา E - CAI ซึ่งมีหนวยเปนเปอรเซ็นต มีเกณฑดังนี้ 
 95 - 100   มีประสิทธิภาพดีมาก   
 90 - 94    มีประสิทธิภาพดี 
 80 - 89    มีประสิทธิภาพพอใช 
 ตํ่ากวา 80 ตองปรับปรุงแกไข 
 
 เกณฑที่ใชแสดงประสิทธิภาพของบทเรียนไดมีการทดสอบความสัมพันธกับการประเมินดวยบุคคลที่เปน
ผูเช่ียวชาญแลวพบวา คาประสิทธิภาพเชิงปริมาณที่คํานวณไดจากสูตร (คาที่บอกเปนตัวเลขที่มีหนวยเปนเปอรเซ็นต) 
มีความสอดคลองกับคาการประเมินเชิงคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ (คาที่บอกเปนการบรรยายประสิทธิภาพ เชน พอใช ดี ดี
มาก) 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 ของบทเรียนบทนี้ 
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วิธีทํา 
สูตร KW-A             
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X
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แทนคา                    E
_

a       =       8.88        =   0.888 
                                                       10 
สูตร KW-B         

               
( )

E     =     
Nb

n

i=1

X
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 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   
คําตอบ บทเรียน CAI มีประสิทธิภาพ KW-CAI = 87.4 เปอรเซ็นต ซึ่งอยูในเกณฑพอใช 
 
การนําสูตร KW-CAI ไปคํานวณประสิทธิภาพบทเรียน CAI 
 1.  บทเรียน CAI ที่สรางขึ้นตองมีการกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเพื่อการเรียบทเรียน CAI อยางชัดเจน 
และสามารถวัดได 

2.  เนื้อหาของบทเรียน CAI ที่สรางขึ้นตองผานกระบวนการวิเคราะหเนื้อหาตามจุดประสงคของการเรียน
การสอน 

2.  แบบฝกหัดและแบบทดสอบตองมีการประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตามวัตถุประสงคของการสอนที่
ไดวิเคราะหไว สวนความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบฝกหัดและแบบทดสอบควรมีการวิเคราะหเพื่อนําไปใช
กําหนดคาน้ําหนักของคะแนนในแตละขอคําถาม 

4.  จํานวนแบบฝกหัดตองสอดคลองกับจํานวนของวัตถุประสงค และตองมีแบบฝกหัดและขอคําถามใน
แบบทดสอบครอบคลุมทุกจุดประสงคของการสอน จํานวนแบบฝกหัดและขอคําถามในแบบทดสอบไมควรนอยกวา
จํานวนวัตถุประสงค และถาใหคะแนน 1 คะแนนในแตละขอ จํานวนแบบฝกหัดและแบบทดสอบควรมีไมนอยกวา 60 
ขอ 

5.  ถาเปนบทเรียน CAI ที่สอนเนื้อหาที่ซับซอน หรือเกี่ยวกับการคํานวณ เชนคณิตศาสตร จํานวนขอคําถาม
ของแบบฝกหัด และแบบทดสอบมักมีจํานวนนอยการใหน้ําหนักของคะแนนแบบฝกหัด และคะแนนจากแบบทดสอบ
แตละขอมีความจําเปนมาก ขอที่ยากควรใหคะแนนมากกวาขอที่งาย การพิจารณาใหใชคาความยากงายที่คํานวณได
เปนตัวกําหนดโดยเทียบอัตราสวนหรือจากดุลพินิจของผูเช่ียวชาญ คะแนนเต็มของแบบฝกหัดไมควรตํ่ากวา 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   และการมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) ในความหมายของการทําสิ่งที่ถูกตองใหเกิดขึ้น (Get the Right Things Done) นั่นหมายถึงผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามจุดประสงคถูกตองถึงระดับเกณฑที่คาดหวัง ทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้นจะนําไปสูการมี
คุณภาพ ซึ่งมักนิยมเรียกรวมกันเปนที่เขาใจสั้นๆ วา “ประสิทธิภาพ” ของบทเรียน CAI 
 
หลักการและทฤษฎีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 เนื่องจากบทเรียน CAI มีหลายประเภทและวิธีการออกแบบแตละประเภทมีความแตกตางกัน การศึกษาถึง
กระบวนการออกแบบบทเรียน CAI นั้นสามารถทําการศึกษาไดในหลายมิติ ขึ้นอยูกับความตองการและระดับ
ความสามารถของผูตองการออกแบบและพัฒนาบทเรียน CAI ถาผูพัฒนาบทเรียนมีความรูความสามารถในการใช
ภาษาคอมพิวเตอรช้ันสูงหรือเปนโปรแกรมเมอร ในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนจะสามารถทําไดอยางที่ผูพัฒนา
ตองการไดมาก แตถาตองใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาบทเรียน CAI การออกแบบและการพัฒนาจะถูกจํากัด
ดวยความสามารถของโปรแกรมสําเร็จรูปที่นํามาใชรวมท้ังความชํานาญของผูพัฒนาบทเรียนในการใชโปรแกรมนั้น
ดวย ถามีความชํานาญมากก็จะสามารถออกแบบและพัฒนาบทเรียนไดดี อยางไรก็ตามในการพัฒนาบทเรียน CAI มี
ความจําเปนตองมีความรูและความเขาใจในหลักการและกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งทฤษฎีที่ใชสนับสนุน
แนวคิดของการออกแบบและพัฒนาบทเรียน CAI ดวยจึงจะสามารถสรางบทเรียนไดดี แตเนื่องจากการสอนและการ
ออกแบบการสอนเปนทั้งศาสตรและศิลป ความเปนศาสตรหมายถึง การมีหลักการ ทฤษฎีและขั้นตอนของการปฏิบัติที่
สามารถพิสูจนวาถาดําเนินการตามหลักการ ทฤษฎี และแนวทางปฏิบัตินั้นภายใตการควบคุมอยางเครงครัดจะสามารถ
บรรลุผลตามจุดมุงหมายดวยกระบวนการเชิงประจักษ (Empirical Approach) ไดทุกครั้งและเปนจริงเสมอ สวนความ
เปนศิลปนั้นหมายถึง วิธีการการปฏิบัติสามารถยืดหยุนและปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมไดตามสถานการณโดยที่สามารถ
ทําใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายของการปฏิบัตินั้นไดโดยมีความรูสึก ความพึงพอใจ อารมณและสุนทรียะของความเปน
มนุษยเขามามีสวนเกี่ยวของดวย  

ในความเปนจริงสถานการณของการเรียนการสอนมีความแตกตางและเปลี่ยนแปลงในทุกครั้งที่มีการ
ดําเนินการ ดังนั้นการสอนจึงตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการดําเนินการ เชนตัวอยางของการสอนในเรื่องเดียวกันโดย
ครูสองคนที่ใชวิธีสอนแตกตางกันครูทั้งสองคนสามารถทําใหผูเรียนไดเรียนรูในเรื่องเดียวกันไดดวยวิธีการของแตละ
คนเรียกวาเปนศิลปะของการสอนแตละคน สวนผูเรียนก็อาจพอใจการเรียนกับครูแตละคนที่มีการสอนแตละแบบไม
เหมือนกัน แตครูทั้งสองคนตองมีความเขาใจศาสตรของกระบวนการออกแบบการสอนและกระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียน การออกแบบบทเรียน CAI ก็เชนเดียวกันผูพัฒนาบทเรียนตองเขาใจกระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู
ของผูเรียนกอนจึงจะสามารถออกแบบบทเรียนไดดี ความเขาใจในกระบวนการเรียนและการสอนเปนองคประกอบ
ดานการออกแบบการสอน (Instructional Design) ซึ่งจะใหความสําคัญกับหลักการและทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร โดยจะเริ่มดวยการประมวลเนื้อหาสาระและออกแบบสารหรือเนื้อหาที่ตองการสอน 
การวิเคราะหเนื้อหา การแบงหนวยเนื้อหา การกําหนดรูปแบบและกิจกรรมการสอน การปฏิสัมพันธและการประเมิน
เปนตน สวนอีกองคประกอบที่สําคัญเปนการออกแบบหนาจอ (Screen Design) ซึ่งจะเกี่ยวของกับความงามและการ
จัดรูปแบบของหนาจอเพื่อการนําเสนอ เชน การใชภาพประกอบ สีของอักษร สีของพื้นหลัง เสียงประกอบ ปุมควบคุม
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โดยมีหลักการและทฤษฎีทางดานศิลปะและกระบวนการรับรูดวยการมองเห็นและกระบวนการเรียนรูจากการไดเห็น
และไดยินเปนตน ทั้ง 2 องคประกอบนี้เปนสวนสําคัญของการออกแบบและพัฒนาบทเรียน CAI เปนอยางมาก เมื่อได
ทราบถึงองคประกอบที่สําคัญแลวก็จะสามารถหาความรูที่เกี่ยวของในแตละองคประกอบเพื่อนํามาใชออกแบบและ
อธิบายใหผูตองการทราบเหตุผล หลักการ และทฤษฎีที่อยูเบื้องหลังการออกแบบได ซึ่งมีหลักการและทฤษฎีจํานวน
มากที่สามารถทําการศึกษาไดอยางลึกซึ้งและกวางขวางอยางมิรูจบเกินกวาจะบรรยายไดอยางครบถวน หลักการและ
ทฤษฎีในแตละองคประกอบสามารถนํามาสรุปเพื่อใชเปนแนวทางของการออกแบบและพัฒนาบทเรียน CAI ไดดังนี้ 
 
องคประกอบดานการออกแบบการสอน (Instructional Design)  
 การออกแบการสอนมีความสําคัญเนื่องจากเปนจุดเริ่มตนของกิจกรรมการเรียนการสอน ความเขาใจหลักการ
และกระบวนการของการออกแบบการสอนรวมทั้งหลักการและทฤษฎีทางดานพฤติกรรมศาสตร และทฤษฎีการเรียนรู
สําหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยสามารถประยุกตจากหลักการและกระบวนการ
ของการออกแบบจากวงจรหรือวัฏฏะของการออกแบบทั่วไปมาใชเปนกรอบแนวคิดของการออกแบบบทเรียนได ซึ่ง
วงจรหรือวัฏฏะการออกแบบโดยทั่วไปประกอบดวย การประเมินความตองการ (Needs Assessment) การกําหนด
เปาหมาย (Setting Goals) การกําหนดยุทธวิธีการสอน (Defining Strategies) การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(Choosing Appropriate Technologies) และการประเมิน (Evaluation) และนําผลการประเมินกลับไปสูการประเมิน
ความตองการอีกครั้งดังภาพ 
 
 

 
 

แผนภาพวงจรการออกแบบทั่วไป 
 
 จากแผนภาพวงจรของการออกแบบทั่วไปเมื่อนํามาประยุกตใชสําหรับการออกแบบการสอนสามารถเขียน
แบบจําลองกระบวนการของการออกแบบการสอนเปนแผนภูมิไดในหนาตอไป 
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แผนภูมิจําลองกระบวนการของการออกแบบการสอน 

 
กระบวนการของการออกแบบการสอนเริ่มจากการประเมินความตองการที่คาดหวังใหเกิดขึ้นจากการสอน 

(Assess Instructional Needs) จากนั้นพิจารณาถึงการเชื่อมโยงจุดมุงหมายของการสอนกับจุดประสงคทางการสอน 
(Articulate Goals & Objectives) เลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม (Select Strategies & Methods) รวบรวมและเรียบเรียง
เนื้อหา (Select & Organize Content) เพื่อใชในการออกแบบและสรางวิธีการสอน (Design & Develop Instruction) เมื่อ
ไดดําเนินการผานขั้นตอนนี้แลวเปนขั้นของการนําเอาแบบแผนการสอนที่ไดสรางขึ้นไปใช (Implement Instruction) 
และทําการประเมินผล (Evaluation) วาตรงกับความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นจากการสอนหรือไม 

ความสําคัญของการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นอยูที่ จะทําใหผูเรียนไดเรียนรูไดอยางไร การ
ดําเนินการใหผูเรียนเรียนรูไดอยางไร นั้นคือกระบวนการของ การออกแบบการสอน หรือ Instructional Design ซึ่งแต
ละเนื้อหา แตละบทเรียน รวมทั้งผูออกแบบบทเรียนแตละคนสามารถออกแบบการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูได
หลากหลายวิธี การออกแบบการสอนจึงเปน “ศิลปะ” อยางหนึ่ง ความแตกตางที่เห็นไดชัดในบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนคือ ศิลปะของการสอนที่ผูเรียนจะไดเรียนรู เปนสิ่งที่เปนคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของแตละบทเรียน 

 

 
 

แผนภูมิกระบวนการของการออกแบบการสอน 
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องคประกอบดานการออกแบบหนาจอ (Screen Design)  
การออกแบบหนาจอมีทั้งความเปนศาสตรและศิลปเชนเดียวกับการออกแบบการสอน แตเนื่องจากการ

ออกแบบหนาจอเปนสวนที่ผูเรียนจะรับสัมผัสไดมากที่สุด ศิลปะของการออกแบบจะนํามาใชมาก ผูที่มีความสามารถ
ทางศิลปจะสรางความสวยงามในแตละหนาจอของบทเรียนใหนาเรียนรูไดดี ผูมีความรูดานศิลปแลวสามารถมาเรียนรู
การใชคอมพิวเตอรไดรวดเร็วกวาการนําผูที่มีความรูดานคอมพิวเตอรไปเรียนรูเรื่องศิลป เนื่องจากโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการสรางบทเรียน CAI ไดรับการพัฒนาและออกแบบมาใหผูใชที่มีความรูในระดับมัธยมปลายสามารถใชงานได 
การนําผูที่มีความรูในเนื้อหาและวิธีสอน และผูที่มีความรูดานศิลปมาเรียนรูการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาบทเรียนจะ
สามารถพัฒนาไดบทเรียนที่ดีได การออกแบบบทเรียน CAI แบบมัลติมีเดียมีหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ
ออกแบบหนาจอดังนี้ 

1.  สวนประกอบดานมองเห็นภาพ (Visual Elements) ภาพบนจอคอมพิวเตอรเกิดจากการเปลงสีจากสาร
เรืองแสงบนจอภาพแลวพุงมาสูดวงตา ไมเหมือนกับการมองเห็นทั่วๆ ไปซึ่งเกิดจากแสงตกกระทบไปยังวัตถุแลว
สะทอนมาสูดวงตา การมองเห็นจึงแตกตางจากการมองเห็นโดยทั่วไป สวนประกอบดานการมองเห็นจะมีขอความและ
ภาพเปนสําคัญโดยมีขนาดและสีของตัวอักษรเปนปจจัยสําคัญ หลักการและทฤษฎีของการใชสีตัวอักษรบนจอภาพมี
สาระสรุปไดดังนี้ 

 1.  ขนาดตัวอักษรขึ้นอยูกับอายุของผูเรียน ถาเปนเด็กและวัยชราใชตัวอักษรขนาดใหญ กวากลุม
ผูใหญและวัยเรียน 

 2.  สีของตัวอักษรที่ไดรับความนิยมมากที่สุด 10 อันดับแรกไดแกตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีน้ําเงิน 
ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดํา ตัวอักษรสีเหลืองบนพื้นสีดํา ตัวอักษรสีเขียวบนพื้นสีดํา ตัวอักษรสีดําบนพื้นสีเหลือง 
ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีเขียว ตัวอักษรสีน้ําเงินบนพื้นสีดํา ตัวอักษรสีเหลืองบนพื้นสีน้ําเงิน ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีมวง 
และตัวอักษรสีเหลืองบนพื้นสีเขียว และในจํานวน 36 คูสีที่ทําการศึกษาสีที่ไดรับความนิยมนอยที่สุด 5 อันดับไดแก
ตัวอักษรสีมวงบนพื้นสีแดง ตัวอักษรสีเขียวบนพื้นสีแดง ตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีมวง ตัวอักษรสีเหลืองบนพื้นสีแดง 
และตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีเหลือง การศึกษาเรื่องความชอบของสีนี้เกี่ยวของกับความเมื่อยลาของดวงตาเมื่อตอง
ทํางานกับจอคอมพิวเตอรที่มีคูสีของอักษรและพื้นดังกลาวดวย  

 3.  ผูเรียนอายุนอยจะชอบสีรอนหรือสีสดใส และจะคอยๆ เปลี่ยนเปนสีเย็นในวงจรสี เมื่ออายุมาก
ขึ้นตามลําดับ การออกแบบหนาจอโดยรวมควรคํานึงถึงโทนสีที่ใชใหเหมาะสมกับผูเรียนดวย 

 4.  ภาพประกอบ ไดแกภาพถาย ภาพวาด ภาพกราฟก ภาพ Animation ภาพการตูน ทั้งที่เปนภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวจะใชเมื่อชวยใหการสื่อความหมายและการเรียนรูดวยตัวอักษรอยางเดียวไมสามารถใหความ
ครบถวนของสาระที่ตองการนําเสนอไดเทานั้น สวนการใชภาพประกอบเพื่อการจูงใจ สรางอารมณและความรูสึก 
ความลึกซึ้งของเนื้อหา และลดทอนความซับซอนเพื่อความเขาใจงายควรระมัดระวังการสื่อความหมายที่ผิดพลาดจาก
ความถูกตอง เทคนิคการนําภาพประกอบนอกจากเพื่อการหวังผลทางดานการเรียนรูแลวใหพิจารณาขอจํากัดเชิง
เทคนิคของโปรแกรมที่ใชสรางบทเรียนดวย ในปจจุบันมีโปรแกรมที่สรางเปน Template ไวใหใสภาพและตัวอักษรใน
แตละเฟรมดวยรูปแบบตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการพัฒนาบทเรียนมากขึ้น การหาภาพหรือสรางภาพประกอบ
ตองใชเวลาและความอุตสาหะมาก การนําภาพจากแหลงตางๆ ใหคํานึงถึงความถูกตอง ความเหมาะสมของเนื้อหา 
และปญหาทางลิขสิทธิ์ดวย 

อยางไรก็ตามเนื่องจากการออกแบบหนาจอมีความเปนศิลปอยูมาก หลักการที่กลาวไวเปนศาสตรที่ไดจาก
การศึกษาอยางเปนระบบในเงื่อนไขที่กําหนด ฉะนั้นการใชสีตัวอักษร สีพ้ืนหลัง ขนาดของตัวอักษร และการใชภาพ
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ในการออกแบบแตละหนาจอนั้นผูออกแบบและพัฒนาบทเรียนไมจําเปนตองทําตามหลักเกณฑที่กลาวไวเสมอไป ถา
ทานมีเหตุผลและเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสมแลวทานสามารถออกแบบตามที่เห็นวาเหมาะสมได 

2.  สวนประกอบดานการรับฟงเสียง (Audio Elements) สวนประกอบดานนี้เปนที่นิยมมากเนื่องจากเปน
สวนประกอบที่สรางความรูสึกวาเปนมัลติมีเดียอยางสมบูรณ แตมักจะใสเสียงประกอบที่ไมเกี่ยวของกับการหวังผล
ดานการเรียนรูมากนัก การใชเสียงควรคํานึงถึงสภาพของการใชงานจริงที่เสียงอาจสรางความรําคาญและรบกวนการ
เรียนรูไดถามากเกินไปและไมมีความจําเปน การใชเสียงที่จําเปนจะประกอบกับการเสนอภาพวีดิทัศน เพราะผูเรียนจะ
คาดหวังเนื่องจากเคยชินกับการดูวีดิทัศนแลวตองมีเสียง และการใชเสียงบรรยายที่ตองการเนนและสรางความรูสึก 
และสรางอารมณใหกับผูเรียน ใหพิจารณาวาถาการใชเสียงกับการใชตัวอักษรบรรยายไมมีความแตกตางกัน ควร
เลือกใชตัวอักษรบรรยายมากกวา เพราะสามารถคงอยูใหอานไดนานกวาไมตองเริ่มตนฟงใหมถาเปนเสียง การใชเสียง
ประกอบมีขอควรพิจารณาดังนี้ 

1.  เสียงบรรยาย เปนเสียงพูดดวยภาษาที่ใชสื่อความหมาย เสียงผูหญิงจะฟงงายและนาสนใจกวา
เสียงผูชายในผูเรียนทุกเพศ ทุกวัย เนื่องจากมีความถี่และคุณภาพเสียงของเพศแมที่มนุษยเคยชินตั้งแตปฏิสนธิ การใช
เสียงบรรยายจะใชเมื่อตองการเพิ่มความเขมของการสงสาร อาจใชประกอบกับตัวอักษรก็ได 

2.  เสียงธรรมชาติ เปนเสียงที่บันทึกมาจากปรากฏการณจริงเปนเสียงจริง ใชเมื่อตองการแสดงผล
ตามความเปนจริงในสวนที่เกี่ยวกับเสียง เชนเสียงของปฏิกิริยาบางอยางทางเคมี เสียงกลไกการทํางาน เสียงใน
สิ่งแวดลอมเฉพาะและเสียงพูดจากบุคคลเปนตน 

3.  เสียงจากการสรางขึ้น เปนเสียงที่สรางขึ้นเพื่อผลพิเศษ (Special Effects) อาจเปนเสียงที่
สังเคราะหขึ้นใหม หรือบันทึกมาจากธรรมชาติหรือดัดแปลงจากธรรมชาติ เพื่อนํามาใชประกอบบทเรียน นิยมใชเพื่อ
การสรางความเราใจ การย้ําเตือน การโตตอบ การใหผลยอนกลับ (Feedback) คําสั่ง คําเตือนเปนตน ขอควรระวังการ
ใชเสียงเพ่ือผลพิเศษเหลานี้ตองไมมากจนเกินไปโดยเฉพาะการใชเสียงเพื่อเราใจหรือสรางอารมณเพราะผูเรียนจะ
ตอบสนองความเราใจและสรางอารมณไดไมมากครั้ง และไมตองการปรับเปลี่ยนอารมณบอยๆ ถามีเสียงมากไปจะ
เปนความรําคาญและจะไมเราใจอีกตอไป การใชเสียงตองใหมีความคงที่ในการใช เชนตองใชเสียงเหมือนกันเมื่อ
ตองการสื่อความหมายอยางเดียวกันตลอดบทเรียน ควรเลียนแบบเสียงที่เปนที่เขาใจงายในการสื่อความหมายในชีวิต
จริงในการสื่อความ เชนเสียงไซเรน เปนเสียงที่เกี่ยวของกับอันตรายเปนตน 
  4.  เสียงดนตรี ถาเสียงดนตรีไมใชเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาวิชาในบทเรียน หรือตองการใชดนตรี
เพื่อผลทางดานการเรียนรูเชนสรางความซาบซึ้ง เราใจ และอารมณ ควรใหผูเรียนมีโอกาสเลือกจะฟงดนตรีหรือไมฟง
ก็ได และระดับเสียงตองใหผูเรียนสามารถเลือกปรับระดับเสียงได ควรใชเสียงดนตรีบรรเลงมากกวาเสียงเพลงที่มีคํา
รองยกเวนทานมีเหตุผลที่ดีในการใชเสียงดนตรีในลักษณะอื่นๆ  
 เสียงที่ใชประกอบบทเรียนมีหลายรูปแบบ ในการพัฒนาบทเรียนที่มีความจําเปนตองใชเสียงประกอบควรใช
ประโยชนจากผูเช่ียวชาญเฉพาะ การทําความเขาใจใหลึกซึ้งถึงการใชเสียงประกอบเปนภาระที่ใชเวลาและความ
อุตสาหะมากและอาจไมทันกาลในการพัฒนา สิ่งที่ผูพัฒนาควรทําคือกําหนดโครงสรางของการใชเสียงโดยรวมกอน 
จากนั้นนําไปปรึกษากับผูเช่ียวชาญทางดานการใหเสียงประกอบโดยเฉพาะจะเหมาะสมกวาการพยายามทําดวยตนเอง 
ขอจํากัดทางเทคนิคในการใชเสียงประกอบยังมีมาก โปรดระลึกเสมอวาไมมีใครจะรูและเชี่ยวชาญไปไดหมดทุกเรื่อง 
ใหยอมรับความเปนมืออาชีพในแตละสาขาวิชาเฉพาะ 

3.  สวนประกอบดานการจัดการ (Organizational Elements) การออกแบบหนาจอในสวนนี้เปนการบูรณา
การ สวนที่เปน ตัวอักษร ภาพ และเสียงมารวมอยูดวยกัน เพื่อประโยชนในการสรางปฏิสัมพันธกันระหวาง
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คอมพิวเตอรกับผูเรียน และการกําหนดตําแหนงของสวนที่เปนภาพ อักษร สวนควบคุมเสียง สวนการควบคุมบทเรียน
และผูเรียน โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1.  ใหทําการแบงหนาจอเปนตาราง ตามแนวนอน 5 สวนและแนวตั้ง 5 สวนเทาๆ กันตาม
อัตราสวนดานกวางและดานยาวของจอภาพ จะได 25 ตําแหนงบนจอภาพ ที่สามารถจะรางกําหนดการจัดวางเมนู ภาพ 
อักษร รูป Icon และเครื่องหมายอื่นๆ และกําหนดตําแหนงแบบการเขียนกราฟตามเสนนอน (X) และเสนตั้ง (Y) ในแต
ละพื้นที่สี่เหลี่ยม 

2.  ผูเรียนจะมองจอภาพจากดานซายไปดานขวา และจากสวนบนลงมาสวนลาง ดังนั้นบริเวณพื้นที่ 
1,5 และรอบๆ จะเปนจุดเริ่มตนการมองกอน จากนั้นจะกวาดสายตาไปทางขวาและลงลางพื้นที่ 5,1 จะถูกมองเปน
ลําดับทายสุด 
  3.  การเริ่มตนบทเรียนที่มี ช่ือเรื่องและการบันทึกขอมูลผูเรียน นับเปนจุดเริ่มตนของการมี
ปฏิสัมพันธ ควรใชบริเวณตรงกลาง หรือตําแหนงรอบบริเวณพื้นที่ 3,3  

 
1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 

1,4 2,4 3,4 4,4 5,4 

1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 

1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 

1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 

 
แสดงการแบงจอภาพเปนตารางเพื่อกําหนดพื้นที่ 

 
  4.  เมื่อเขาสูเมนูหลัก ลักษณะของการใชการเชื่อมโยง (Link) จะเปนตัวกําหนดตําแหนง ถาเมนู
หลังเชื่อมโยงไปหนาใหม ตําแหนงควรอยูที่บริเวณ 3,2 3,3 และ 3,4 ถาเมนูหลักเชื่อมโยงไปยังเมนูยอยกอนเขาสูการ
เรียน ตําแหนงของเมนูหลักควรอยูที่บริเวณพื้นที่สวน 1 ของแนวนอนคือดานซายและสวน5 ของแนวตั้งคือดานบน
ของจอภาพ 
  5.  ปุมคําสั่งตางๆ ในการควบคุมบทเรียน เชน กลับหนาเดิม ขึ้นหนาใหม ออกจากเมนู เหลานี้ให
อยูบริเวณพื้นที่ 4,1 และ 5,1 ดานลางทางขวา 
  6.  การควบคุมเสียงควรอยูแยกจากการควบคุมบทเรียน บริเวณพื้นที่ 2,1 และ 3,1 เหมาะสมที่สุด 
  7.  ตําแหนงการออกจากโปรแกรมบทเรียนควรอยูที่บริเวณ 1,1 และควรมีการยํ้าเตือนเพื่อแนใจวา
ตองการออกจากโปรแกรมบทเรียนจริงๆ ไมใชเกิดจากความผิดพลาด และใหมีทุกหนาจอเพื่อใหผูเรียนยุติการเรียนได
ตลอดเวลา 
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  8.  บทเรียนควรออกแบบใหผูเรียนใช Mouse ใหมากและควรใชเปนพิมพเมื่อมีความจําเปนและให
นอยที่สุด และถาจําเปนตองใชการพิมพเปนปฏิสัมพันธควรใชตําแหนงตรงกลางจอภาพบริเวณพื้นที่ 3,3 ใหผูเรียนมอง
อักษรซึ่งเปนผลจากการพิมพ และอาจจําเปนตองสรางหนาตางขึ้นมาใหมสําหรับการสรางปฏิสัมพันธดวยแปนพิมพ 

9.  การกําหนดตําแหนงตางๆ บนจอภาพ และการจัดวางรูปแบบ การใชสี อักษร และการใช
บรรยากาศของการเรียนจากการใชเทคนิคการออกแบบการสอนและการออกแบบดําเนินเรื่องบนหนาจอของบทเรียน
ตองมีความคงที่เหมือนกันทุกหนาจอตลอดบทเรียน 
 องคประกอบทางดานการออกแบบหนาจอนี้นอกจากใชหลักการและทฤษฎีทางวิชาการในการออกแบบแลว
ยังมีความเปนศิลปอยูมากกวาองคประกอบดานการออกแบบการสอน ปญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาบทเรียน CAI นั้น 
มีปญหามากที่สุดอยูในสวนของการออกแบบหนาจอ เชนการจัดวางตําแหนงของสวนประกอบตางๆ (Elements) ลง
บนหนาจอ รวมทั้งการใชภาษาซึ่งไมใชเพียงแคการใชตัวอักษร และสี แตเปนการใชภาษาเพื่อสื่อความหมายสําหรับ
งานวิชาการดวยตัวอักษรและภาพในแตละหนาจอ และการเชื่อมโยงของหนาจอหนึ่งไปสูหนาจอหนึ่ง สิ่งเหลานี้จะ
แสดงรสนิยมและความเปนมืออาชีพของผูพัฒนาบทเรียน การประเมินดวยกระบวนการเชิงพินิจ (Rational Approach) 
โดยผูเช่ียวชาญจะชวยแกไขปญหานี้ได 
 การออกแบบบทเรียน CAI มีองคประกอบสําคัญ 2 ประการไดแกองคประกอบดานการออกแบบการสอน 
(Instructional Design) และองคประกอบดานการออกแบบหนาจอ (Screen Design) ทั้ง 2 องคประกอบมีหลักการและ
ทฤษฎีที่นํามาใชเปนฐานความรูของการออกแบบและพัฒนาบทเรียนจํานวนมาก การพัฒนาบทเรียนมีทั้งความเปน
ศาสตรและศิลปประกอบกับรสนิยมและความรูความชํานาญของผูพัฒนาบทเรียนรวมกันเปนบทเรียนขึ้น การพัฒนา
บทเรียนเริ่มจากการสรางภาพโดยรวมของบทเรียนจากจินตนาการใหเกิดขึ้นกอน โดยมีเนื้อหาบทเรียนและ
จุดประสงคที่ตองการใหผูเรียนบรรลุผลเปนตัวนํา จากนั้นจึงเปนการจัดกระทําเนื้อหา ตามกระบวนการ MISE แลว
นําไปสรางเปนหนาจอตางๆ เปนจํานวนมากสําหรับการเรียนรู โดยเมื่อจบการเรียนแลวจะตองมีภาพโดยรวมของ
บทเรียนตรงกับความตองการที่ไดจินตนาการเมื่อตอนเริ่มตนของการพัฒนาบทเรียน นั่นคือ การสรางองครวมจาก
จินตนาการแลวแตกยอยเพื่อใหสามารถกลับมาสูองครวมของจินตนาการไดอีกครั้งก็จะครบวงจรของการพัฒนา 
บทเรียนที่พัฒนาขึ้นดวยหลักการและกระบวนการดังกลาวไมจํากัดวาตองเปนบทเรียนที่ใชกับคอมพิวเตอรแบบ 
Standalones แตสามารถนําไปใชในการออกแบบบทเรียนที่ใชบนเครือขายคอมพิวเตอรหรือ Web-based Lessons ที่ใช
การเรียนบทเครือขาย Internet โดยมี Browser เปนโปรแกรมสําหรับการเขาถึงบทเรียนไดดวย เนื่องจากทั้งการเรียนบน
เครือขายแบบ Web-based Learning หรือเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอรแบบ Standalones การปฏิสัมพันธของผูเรียนกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรไมแตกตางกันมากนัก สวนที่แตกตางกันคือกระบวนการและขั้นตอนของการรับสง หรือนําเสนอ
ขอมูลเชิงเทคนิคหรือเรียกวา Delivery System ตางกันเทานั้น ความแตกตางนี้อาจทําใหบทเรียนมีรูปแบบและลักษณะ
ตางกันแตหลักการและกระบวนการของการออกแบบเหมือนกันซึ่งสามารถนํามาสรุปเปนขั้นตอนของ “การสราง” 
บทเรียนดังแผนภูมิในหนาตอไป 
 การสรางบทเรียนแบบ Web-based Lessons ตามแผนภูมินั้นเริ่มจากการไดทราบผลการพิจารณาวาใน
หลักสูตร (Curriculum) มีรายวิชาใดที่มีความเหมาะสมสําหรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขาย Internet 
หรือแบบ Online แลว และจากนั้นรายวิชา (Courses) ที่เหมาะสมหรือมีความตองการที่จะใหมีการเรียนผานเครือขาย 
Internet ไดถูกเลือกสําหรับการสรางบทเรียนเชนกัน เมื่อไดรายวิชาแลวจึงนําเนื้อหารายวิชานั้นมาแยกเปนสวยยอยๆ 
ใหเปนแตละบทเรียน (Lessons) เมื่อไดเนื้อหาในแตละบทเรียนแลวนําเนื้อหานั้นมาสรางเปนหนาจอหรือ Pages
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสําคัญของการออกแบบการสอนหรือ Instructional Design ซึ่งตองใชความรูจากศาสตรหลาย
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ดาน เชน ศิลปะ ในการเลือกใชสีตัวอักษร สีพ้ืนหลัง การลําดับความ การเลาเรื่อง และทฤษฎีการเรียนรูเปนตน ในการ
ออกแบบ Pages แตละ Pages นั้นควรมีการกําหนดพื้นที่หรือตําแหนงตางๆ บนหนาจอตามหลักการที่ไดกลาวไวแลว 
จากนั้นทําการใชพ้ืนที่หรือตําแหนงบนหนาจอในการสราง ขอความ ภาพนิ่ง ภาพวีดิทัศน เสียง รวมทั้งปุมคําสั่ง และ
รายการหรือเมนู (Content Modules) ที่ตองการลงบน Pages ที่เตรียมไว เมื่อไดบทเรียนตามตองการแลวใหนําบทเรียน
เขาสูกระบวนการของการออกแบบซึ่งตองผานการทดสอบ ปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้น ซึ่งเปนกระบวนการของ “การ
พัฒนา” บทเรียนโดยรวม  
 

 
 

แผนภูมิแสดงการสรางบทเรียน แบบ Web-based Lessons 
 

 
 

แผนภูมิแสดงการแบงหนวยของบทเรียนในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
 การออกแบบบทเรียนสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น ควรมีระบบการจัดการกับผูที่จะเขามาเรียน
หรือผูเขามาใชระบบการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอร หรือ Log in ในสวนนี้จะตองมีขอมูลของผูใชหรือผูเรียน และ
สามารถแสดงผลการเรียนหรือความกาวหนาในการเรียนของผูเรียนไดเปนสําคัญ สวนขอมูลอื่นๆ ขึ้นอยูกับความ
ตองการของผูสรางหรือผูพัฒนา ตอจากนั้นเปนการแสดงในสวนของการแบงเนื้อหา (Contents) ของบทเรียนเปน
หนวยยอยๆ (Units) และการนําแตละหนวยยอยๆ มาแบงเปน Modules และในแตละ Modules นั้นนําไปกําหนดเปน
รายละเอียดของการดําเนินการ การเรียนหรือการฝกปฏิบัติ ที่จะเปนสวนใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน เปนการ



 

เอกสารประกอบคําบรรยายใหกับ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท 
ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี วันที่ 4 กุมภาพันธ 2550 
โดย รองศาสตราจารย ดร. กฤษมันต วัฒนาณรงค E-mail: krm@kmitnb.ac.th 

16

ดําเนินการที่แสดงถึงเสนทางของบทเรียนที่จะพัฒนาขึ้น ในสวนของการปฏิบัติ (Practices) นี้ จะเปนการกําหนดแบบ
แผนการเรียนโดยมีกรอบนํา (Motivation) กรอบสอน (Instruction) กรอบสรุป (Summarization) เมื่อถึงจุดสอนตาม
จุดประสงค และกรอบวัดผล (Evaluation) หรือแบบฝกหัด (MISE) ซึ่งเปนกิจกรรมที่ผูเรียนจะตองลงมือกระทํา 
ความสามารถในการออกแบบการสอน (Instructional Design) และใชยุทธวิธีตางๆ ในการสอนจะถูกนํามาใชในสวน
ของการปฏิบัตินี้ และกิจกรรมสวนนี้จะเปนสวนที่แสดงความแตกตางในความสามารถของการออกแบบ (Design) ของ
บทเรียนที่สรางขึ้นโดยผูสรางหรือผูพัฒนาแตละคน  
 

 
แผนภูมิแสดงระดับกิจกรรมของผูสรางหรือผูพัฒนาบทเรียน 

 
 1.  กิจกรรมระดับสูงที่ใชความรูความสามารถมากในการสรางบทเรียนไดแก กระบวนการประเมินความ
ตองการและการวิเคราะหเนื้อหา (Assess Needs and Analyze Contents) เพื่อการกําหนดจุดประสงคของบทเรียน (Set 
Objectives) ซึ่งตองใชผูที่มีความรูความสามารถ ผูพัฒนาหรือผูสรางบทเรียนตองทํากิจกรรมหรือมีสวนในกิจกรรม
ระดับนี้มากที่สุด 
 2.  กิจกรรมระดับรองลงมาไดแกการสรางตนแบบของบทเรียนขึ้น (Construct Prototype) เปนขั้นของการ
ออกแบบ (Design) ผูสรางหรือผูพัฒนาตองมีสวนอยางมากในการออกแบบการสอนหรือใชยุทธวิธีของการสอน ซึ่งจะ
แสดงถึงความสามารถของผูพัฒนาและความแตกตางของบทเรียนที่สรางโดยผูอื่น ในกิจกรรมระดับนี้สามารถหาผูชวย
ที่มีความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอรในการสรางตนแบบตามที่ผูพัฒนาออกแบบไว 
 3.  กิจกรรมลําดับรองลงมาอีกไดแกการนําตนแบบไปทดลองใช (Utilize Prototypes) กิจกรรมขั้นนี้อาจ
จําเปนตองใชคนมากขึ้น ตองมีผูชวยมากขึ้น เปนกิจกรรมในการหาประสิทธิภาพตามกระบวนการวิจัย (Research) 
ผูพัฒนาหรือผูสราง ควรมีความรูทางดานกระบวนการวิจัยดวย และบางครั้งอาจเรียนผูสรางหรือผูพัฒนาบทเรียนวา
ผูวิจัย โดยเฉพาะการทําผลงานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทํา สารนิพนธ
วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ 
 4.  กิจกรรมลําดับลางสุดซึ่งผูพัฒนาหรือผูสรางไมจําเปนตองดําเนินการเองทั้งหมด หรือไมตองทําดวย
ตนเองเลยไดแกการติดตั้งและบํารุงรักษา (Install and Maintain System) แตอยางไรก็ตามผูพัฒนาตองมีความรูและ
สามารถแนะนําการติดตั้งและบํารุงรักษากับผูใชหรือผูเรียนไดอยางถูกตอง 
 
ลําดับขั้นการพิจารณาการใชการเรียนบนเว็บ 
 การพิจารณาตัดสินใจนําการเรียนบนเว็บ (Web-based Learning) มาใชสําหรับการเรียนการสอนนั้นมีลําดับ
ขั้นเพื่อการตัดสินใจเลือกที่จะนําการเรียนบนเว็บมาใชดังนี้ 
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แผนภูมิแสดงลําดับขั้นการพิจารณาการใชการเรียนบนเว็บ 

 
 1.  Define the purpose of using web-based learning เปนขั้นที่กําหนดจุดประสงคของการนําการเรียนบนเว็บ
มาใชกอนวา จะทําไปเพื่ออะไร ตองการทําเพื่อใหไดช่ือวาสามารถทําบทเรียนบนเว็บได หรือวามีเทคโนโลยีพรอมที่
ทําได หรือสนองเปาหมายและจุดประสงคของหลักสูตรไดอยางไร การพิจารณาเปาหมายนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก 
ตองดําเนินการอยางไมมีอคติ เที่ยงตรง อยูบนฐานของความเปนจริง และไมมีวิธีการอื่นที่ดีกวา ประหยัดกวาเปนตน 
 2.  Decide how much of your course will be online เปนขั้นการตัดสินใจวาจะนํารายวิชา และเนื้อหาสาระที่
ตองการนําเสนอผานระบบการเรียนบนเว็บหรือแบบ Online จํานวนเทาไร จึงจะมีความพอดี 
 3.  Identify the delivery method เปนการกําหนดวิธีการของการนําเสนอ ในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมและดี
งามที่สุด เกิดประโยชนทางการเรียนมากที่สุด 
 4.  Identify the required resources เปนขั้นตอนของการระบุถึงทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการดําเนินการใช
รูปแบบของการเรียนบนเว็บ ในขั้นนี้ตองพิจารณาถึงความคุมคาทั้งในทางวิชาการและเศรษฐศาสตรดวย 
 5.  Define the aims and learning outcomes เปนขั้นตอนที่กําหนดเปาหมายและผลลัพธที่ไดจากการเรียน
โดยรวมรวมทั้งประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับตัวผูเรียน และการเรียนการสอนทั้งระบบดวย 
 6.  Plan the assessment and evaluation strategy เปนขั้นของการวางแผนสําหรับการหายุทธวิธีสําหรับการ
ประเมินที่เหมาะสม เพื่อความมั่นใจวาสามารถจะแสดงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการเรียนบนเว็บ
ไดอยางดี 
 7.  Design your web-based learning เปนขั้นลงมือการออกแบบและดําเนินการซึ่งตองการความสามารถเชิง
เทคนิค และการออกแบบการสอนซึ่งไดกลาวไปแลว 
(ความแตกตางของการสรางและการพัฒนา: “การสราง” เปนการดําเนินการตามแบบที่ไดกําหนดไว ผลของการสราง
ตองไดตามแบบที่กําหนดไวไมมากกวาหรือนอยกวาแบบที่กําหนด การสรางเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการ
ออกแบบไวแลว การสรางบทเรียนจึงเปนการดําเนินการตามแบบที่ไดกําหนดไวแลวจากผลของกระบวนการของการ
ออกแบบการสอน คุณภาพของการสรางอยูที่ความสามารถทําไดตามแบบที่กําหนดไว สวน “การพัฒนา” นั้น เปน
กระบวนการที่ทําขึ้นใหดีที่สุดเทาที่จะเปนได การพัฒนาจึงเปนการดําเนินการที่มีการทดสอบ ปรับปรุงเพื่อใหได
คุณภาพสูงสุด และไมทราบกอนวาคุณภาพที่สูงสุดนั้นจะอยูที่ใด การกําหนดเกณฑเพื่อการพัฒนาจึงมีความสําคัญเพื่อ
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ใชเปนเปาหมายของการพัฒนา กระบวนการพัฒนาจึงนํามาใชในการพัฒนาบทเรียนเพื่อใหไดคุณภาพสูงสุด หรือไมตํ่า
กวาเกณฑที่กําหนดไว อยางไรก็ตามในกระบวนการของ “การพัฒนา” นั้นมี “การสราง” อยูดวย ดังนั้น “การสราง” 
จึงเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาเสมอ แตการสรางไมจําเปนตองมีกระบวนการพัฒนาตามความหมายนี้) 
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การวิจัยทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
[การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)] 

 
 ในสภาพการณปจจุบันระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเปนความจําเปนของหนวยงานตางๆ ที่มีการ
แขงขันการผลิตสินคาและบริการ  รวมทั้งหนวยงานอื่นๆ  ที่ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก
ความกาวหนาของระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช (Information 
and Communication Technology หรือ ICT) การนําวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชดานการบริหารจัดการใน
หนวยงาน ควรดําเนินการในทุกระดับของการบริหารจัดการ ดังตอไปนี้ 

1.  การบริหารงานระดับลาง (Lower Management) การบริหารจัดการงานระดับลางเปนการทํางานแบบวัน
ตอวัน (Day-to-Day) ระบบสารสนเทศที่ใชเรียกวา Transaction Processing System (TPS) เปนระบบงานที่เอื้ออํานวย
ความสะดวกของการทํางานโดยการนําคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการขอมูลของแตละวัน ขอมูลเบื้องตนใน
การทํางานจะปรากฏอยูเปนประจําวันและมีจํานวนมาก การประมวลผลขอมูลระดับนี้ตองมีการพัฒนาบุคลากร และจัด
ระบบงานใหคอมพิวเตอรสามารถมาชวยใหการทํางานดําเนินไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอมูล
ทั้งหมดจะถูกนําไปจัดเก็บไวในฐานขอมูล 

2.  การบริหารงานระดับกลาง (Middle Management) เปนการทํางานของบุคลากรระดับบริหารที่เปนกลไก
สําคัญใหองคกรดําเนินไปไดดวยดี ระบบสารสนเทศที่นํามาใชเรียกวา Information Reporting Systems หรือที่รูจักกัน
ในนามของ Management Information Systems หรือ MIS เปนระบบสารสนเทศที่ทําหนาที่ สรุปรายงานขอมูล (Data) 
ในแตละวันจากระบบงาน TPS ใหเปน Information ที่ใชสําหรับการบริหารจัดการใหทันกับสภาพการเคลื่อนไหวของ
ขอมูลในแตละวัน และสามารถทํานายอนาคตได ผูรับผิดชอบงานระดับนี้จะใชรายงานที่ไดรับจากระบบ MIS ในการ
วิเคราะหวางแผนและกําหนดเทคนิควิธีในการทํางานตอไป 

 

Lower Management

Middle Management

Top Management
DSS

MIS

TPS

 
 

แผนภาพระบบสารสนเทศกับการบริหารในแตละระดับ 
 
3.  การบริหารงานระดับสูง (Top Management) เปนการบริหารงานที่ตองใชกระบวนการตัดสินใจและ

กําหนดเปาหมายขององคกร ระบบสารสนเทศที่ใชเรียกวาระบบชวยตัดสินใจหรือ Decision Support Systems (DSS) 
ระบบนี้จะเปนการรวบรวมสารสนเทศทั้งจากภายในองคกรและนอกองคกรมาประมวลผลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกตอง
และกําหนดเปาหมายขององคกรที่สามารถนําไปสูความสําเร็จได 
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ระบบสารสนเทศ สําหรับภารกิจดานการบริหารนี้ตองเริ่มจากระบบ TPS กอน แลวจึงพัฒนาไปสู MIS และ 
DSS ตามลําดับ จึงจะไดผลดี ถาการดําเนินการไมเปนไปตามลําดับขั้นแลว โอกาสที่จะพบกับปญหาอุปสรรคของการ
ใชระบบสารสนเทศจะมีมาก และจะนําไปสูความลมเหลวและการไมเห็นความสําคัญของระบบสารสนเทศ อีกทั้งยัง
ทําใหความเชื่อถือในระบบสารสนเทศมีนอยลงไปดวย การนําระบบสารสนเทศไปใชในงานดานการบริหารนั้น 
สามารถใชไดในทุกงานของการบริหาร ทั้งงานการบริหารบุคคล การเงินและงบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ 
เปนตน 
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการพัฒนา Software มีวิธีการหรือแบบแผนในการพัฒนาหลายวิธีหรือ
หลายแบบ ตามโมเดลของการพัฒนาดังตอไปนี้ 
 1.  The Software Development Life Cycle Model เปนรูปแบบแสดงขั้นตอน และ วัฏฏะของการพัฒนา 
Software ในวัฏฏะ ของการพัฒนามีขั้นตอนดังนี้ 
  1.  Problem Definition เปนขั้นของการกําหนดปญหา 
  2.  Problem Analysis เปนขั้นของการวิเคราะหปญหา 
  3.  Algorithm Development เปนขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบการทํางาน และ
ความสัมพันธของขอมูลในแตละระดับ และการใชขอมูลของผูใชแตละระดับ รวมทั้งตรรกะ ของโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น 
  4.  Coding and Development เปนขั้นของการลงมือเขียนคําสั่ง และปรับปรุงระบบการทํางานของ
ชุดคําสั่ง 
  5.  Test and Debug เปนขั้นตอนการทดสอบโปรแกรมและชุดคําสั่งใหสามารถทํางานไดอยางคง
เสนคงวา มีความเชื่อถือได รวมทั้งปรับแกชุดคําสั่งที่สามารถทําใหการทํางานของโปรแกรมขาดความคงที่ในการ
ทํางาน 
  6.  Maintenance เปนขั้นตอนการดูแลและรักษาใหโปรแกรมหรือระบบงานที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ทํางานไดอยางสม่ําเสมอ มีการทําคูมือแสดงการทํางานของระบบหรือโปรแกรม คูผูผูใชและบํารุงรักษาระบบเปนตน 
 การดําเนินการพัฒนาตามวัฏฏะของการพัฒนานี้เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งแลวจะเกิดปญหาขึ้นอีก เปนการเริ่ม
ขั้นตอนของการพัฒนาในขั้นของ Problem Definition หรือ การกําหนดปญหาอีกครั้ง และจะวนเวียนตามขั้นตอน
เหลานี้อีก แนวคิดนี้มีการนํามาใชและประยุกตไดหลายแบบและเรียกช่ือคลายกัน เชน System Development Life 
Cycle หรือใชตัวยอวา SDLC สวนจํานวนขั้นตอนและรายละเอียดของแตละขั้นตอนมีการปรับปรุงและปรับให
เหมาะสมและครอบคลุมระบบงานที่ตองการนําเอากระบวนการพัฒนาแบบนี้ไปใช ซึ่งอาจมี 4 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 6 
ขั้นตอน หรือ 7-8 ขั้นตอนก็ได ซึ่งสามารถพบเห็นในหนังสือหรือในเอกสารเผยแพรทางวิชาการ หรือบนเว็ป โมเดล
หรือรูปแบบของการพัฒนาแบบนี้สามารถนํามาเขียนเปนแผนภาพไดดังนี้ (ดูภาพในหนาตอไป) 
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The Software Development Life Cycle Model 

 
 2.  The Waterfall Model เปนวัฏฏะของการพัฒนาระบบแบบขั้นของน้ําตก ในแตละขั้นหรือแตละช้ันจะมี
การยอนกลับไปทบทวนดูความเหมาะสม ความสอดคลอง ความเปนเหตุเปนผลกับขั้นตอนที่ผานมา ซึ่งแตละขั้นตอน
เริ่มจากชั้นบนสุด ลงมาถึงช้ันลางสุด แลวกลับขึ้นไปทบทวนดูขั้นบนสุดอีกครั้ง ดังภาพขางลางนี้ 
 

 
 
 Requirements เปนขอกําหนดดานความตองการที่คาดหวังวาจะใหระบบสารสนเทศหรือ Software ที่
พัฒนาขึ้นสามารถทํางานอะไรไดบาง แกปญหาอะไรไดบาง และมีคุณสมบัติและคุณลักษณะอยางไรบาง 
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 Analysis เปนการวิเคราะหความตองการดวยกระบวนการที่เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองความ
ตองการได ในขั้นตอนนี้ ผูใชหรือผูกําหนดความตองการกับผูพัฒนาระบบสารสนเทศตองทําความเขาใจใหตรงกัน 
ผูพัฒนาระบบตองเขาใจฐานความรูที่ตางกันของผูกําหนดความตองการหรือผูใชระบบดวย 
 Design เปนขั้นตอนการออกแบบระบบสารสนเทศ ผูพัฒนาระบบและทีมงานตองรวมมือกันทํางานโดยใช
แนวทางที่ไดรับการวิเคราะหมาแลวเปนฐานของการออกแบบ และการออกแบบตองกลับไปตรวจสอบการกับผลการ
วิเคราะหในขั้นที่ผานมา เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับผลของการวิเคราะหตามขอกําหนดที่ไดทําไว 
 Coding เปนขั้นของการเขียนคําสั่งหรือชุดคําสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานตามที่ไดออกแบบไว 
 Testing เปนขั้นของการทดสอบการทํางานของชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ไดเขียนไววาสามารถทํางานได
ตามที่ออกแบบไวหรือไม ในขั้นตอนนี้ตองกลับไปตรวจสอบกับขั้นตอนที่ออกแบบไว หรือขั้นของ Design วา
สามารถทํางานไดตามที่ออกแบบไวครบถวนหรือไม 
 Acceptance เปนขั้นการยอมรับผลของการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ Software ที่พัฒนาขึ้นนี้ Software ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อแกปญหาหรือสนองความตองการเฉพาะเรื่อง จัดไดวาเปน Proprietary Software ซึ่ง อาจเปนการ
พัฒนาขึ้นใชเฉพาะในหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง (In-House Development) เมื่อพัฒนาถึงขั้นตอนที่จะทําใหเกิดการ
ยอมรับไดนั้นตองกลับไปดูวาสามารถบรรลุความตองการตามขอกําหนดหรือ Requirements หรือไม อยางไร ถา
สามารถบรรลุผลไดครบถวนจึงสามารถยอมรับได จนกวาจะมีความตองการใหมขึ้นอีก การพัฒนาก็จะกลับเขาสูวัฏฏะ 
ของการพัฒนาอีกครั้งและเปนอยางนี้ตลอดไปไมรูจบ ดังนั้น ภารกิจของการพัฒนาระบบสารสนเทศเปนงานที่ไมมีวัน
สิ้นสุดหรือจบสิ้น (Unfinished Job) 
 3.  The Integrated Model เปนแบบแผนที่รวมเอาหลักการและกระบวนการพัฒนาโดนยึดกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการแกปญหาเปนฐานของการกําหนดแบบแผนและขั้นตอนของการพัฒนา ซึ่งมีขั้นตอนสําคัญ ดังภาพ
ตอไปนี้ 
 Phase of System Development มีขั้นตอนสําคัญประกอบดวย ขั้น Analysis เปนการวิเคราะหระบบงานที่
สามารถตอบสนองความตองการได ขั้น Design เปนขั้นการออกแบบ ขั้น Production เปนขั้นการผลิต ขั้น 
Implementation เปนขั้นการนําเอาระบบงานออกไปทดลองใช และขั้น Operation เปนขั้นนําไปใชทํางานจริง ในแตละ
ขั้นระหวางการพัฒนาจะมีการทดสอบ (Testing) และประเมิน (Evaluation) เพื่อสรางความมั่นใจวาระบบที่พัฒนาขึ้น
สามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพ และสอดคลองกับความตองการ (ดูภาพตอไปนี้ประกอบ) 
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 ในขั้นตอนของการวิเคราะหมีรายละเอียดดังภาพขางลางนี้ 

 
 
 ในขั้นตอนของการออกแบบมีรายละเอียดดังภาพขางลางนี้ 
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 ในขั้นตอนของการผลิต การทดลองใช และการนําไปใชจริงมีรายละเอียดตามภาพขางลางนี้ 

 
 
วิธีการทดสอบระบบและการประเมินหรือการหาประสิทธิภาพ 
 1.  การทดสอบแบบ Alpha เปนการทดสอบระบบหรือโปรแกรม หรือ Software ตนแบบที่พัฒนาขึ้นใน
หองปฏิบัติการ โดยผูพัฒนาเปนผูทดสอบมีจุดมุงหมายเพื่อทดลองกระบวนการคิดเชิงระบบ และระบบงานที่สามารถ
นําเขาสูการปฏิบัติบนคอมพิวเตอรวาสามารถทํางานไดหรือไม เพื่อนําผลไปกรับปรุงแกไข เปนการพิจารณา
ประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติการอยางละเอียด อาจมีการใชกลองบันทึกภาพวีดิทัศน ดูปฏิกิริยาของผูใช การ Interface 
ระหวางคอมพิวเตอรกับผูใช ดูหนาจอที่ผูใชทํางาน การเรียงลําดับ การเรียกใชเครื่องมือตางๆ การใชกราฟก หรือ Icon 
คําสั่ง ตางๆ เปนตน 
(Alpha testing is the software prototype stage when the software is first able to run.  It will not have all the intended 
functionality, but it will have core functions and will be able to accept inputs and generate outputs.  An alpha test 
usually takes place in the developer's offices on a separate system.) 
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 2.  การทดสอบแบบ Beta เปนการทดสอบที่ใหผูใชไดมีโอกาสทดลองใชกับงานจริงๆ เปนการทดสอบครั้ง
สุดทายกอนที่จะนําไปใชงานจริง หรือวางขายในตลาด ความสมบูรณของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นอาจไมเต็ม รอย
เปอรเซ็นต แตสามารถใชไดใน Function ที่เปนสาระสําคัญของโปรแกรมไดครบถวน จุดมุงหมายของการทดสอบนี้
เพื่อการปรับปรุงใหมีความสมบูรณที่สุด หรือหา Best Practices กอนนําสูผูใช 
(Beta testing is a test for a computer product prior to commercial release.  Beta testing is the last stage of testing, and 
normally can involve sending the product to beta test sites outside the company for real-world exposure or offering 
the product for a free trial download over the Internet.  Beta testing is often preceded by a round of testing called 
alpha testing.) 
 3.  การทดสอบแบบ Black Box หรือ Black Box Testing และมีช่ือเรียกอยางอื่นที่มีหลักการและกระบวนการ
เหมือนกันไดแก Specification Testing, Behavioral Testing, Data-driven Testing, Functional Testing, and 
Input/Output-Driven Testing เปนตน หลักการสําคัญของการทดสอบแบบนี้คือการพิจารณาเฉพาะขอกําหนดหรือสิ่งที่
ตองการ (Requirements) และปจจัยนําเขา หรือ Input ภายใตสภาพการณหรือ Events ที่กําหนดไว วาระบบที่ออกแบบ
และพัฒนาขึ้นนั้นสามารถให ผลลัพธ หรือ Output ตรงตามความตองการหรือไม โดยไมสนใจกระบวนการ
ประมวลผลขอมูล จึงใหสวนที่ทําการประมวลผลเปน “กลองดํา” หรือ  Black Box  ดังภาพขางลางนี้ 
 

 
 

 
(The functionality of each module is tested with regards to its specifications (requirements) and its context (events).  
Only the correct input/output relationship is scrutinized.) 
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 4.  การทดสอบแบบ White Box Testing หรือเรียกช่ืออื่นๆ ไดแก Glass Box Testing, Structure Testing, 
Logic-driven Testing, and Path-oriented Testing เปนตน มีหลักการและกระบวนการสําคัญคือ การทดสอบการทํางาน
ของกระบวนการประเมินผล การทํางานของโปรแกรม วามีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและเปาหมายของการ
ประมวลผลหรือไม มีความคงที่ของการใหผลลัพธ มีรูปแบบของการเขียน การใชชุดคําสั่งที่เหมาะสม มีระบบรักษา
ความปลอดภัยของขอมูล และการจัดลําดับการเขาถึงขอมูลไดเหมาะสมหรือไมเปนตน ดังภาพขางลางนี้ 
 

 
 

 
 
(In white-box testing, test cases are selected on the basis of examination of the code, rather than the specifications.) 
รายละเอียดของแนวคิดในการประเมินดูจากเอกสารขางลางนี้ 
 กฤษมันต วัฒนาณรงค. (2548). “ทิศทางใหมในการประเมินเทคโนโลยีการศึกษา,” วารสารพัฒนาเทคนิค
ศึกษา, ปที่ 18, ฉบับที่ 56, ตุลาคม-ธันวาคม, 2548, หนา 36-49. 
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การเตรียมตัวสําหรับการทําวิจัย E-learning และ MIS 
 การเตรียมตัวของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการทําวิจัยทั้งในรูปของวิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือ
โครงงานตางๆ อยูบนขอตกลงวานักศึกษามีความรูเรื่องระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเพื่อการวิจัยแลวเปนอยางดี เมื่อถึงเวลา
ที่ตองทําวิจัยใหพิจารณาดําเนินการและใชกระบวนการพัฒนา และวิธีการหาประสิทธิภาพดังตอไปนี้ 
 1.  ศึกษาและทําความเขาใจกับการเขียนรายงานการวิจัยในแตบท ในแตละหัวขอ เชน ในบทที่ 1 สวนของ
บทนําเขียนอยางไร วัตถุประสงคเขียนอยางไร (นักศึกษามักเขียนผิดโดยนําประโยชนของการวิจัยมาเปนวัตถุประสงค
ของการวิจัย) สมมุติฐานของการวิจัยเขียนอยางไร จนถึงบทสุดทายของรายงานการวิจัย โดยเขียนตามหลักการและ
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด ดูตัวอยางรายงานการวิจัยประกอบการศึกษา และพึงตระหนักวารายงานการ
วิจัยที่เสร็จแลวไมสามารถเปนตัวอยางที่ดีไดในทุกเรื่อง แตละเรื่องอาจมีขอดอยหรือขอผิดพลาดไดบาง 
 2.  การทําวิจัยทางดาน E-Learning และ MIS จะเปนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
หรือโปรแกรมการเรียนที่พัฒนาขึ้นเปนสําคัญ เปนผลงานที่ใชกระบวนการวิจัยในการดําเนินการ ความสําคัญจึงอยูที่ 
กระบวนการพัฒนา และหาประสิทธิภาพของสิ่งที่พัฒนาขึ้น 
 3.  ในรายงานการวิจัยตองแสดงใหเห็นถึง กระบวนการพัฒนา อยางมีระบบ และเปนระบบที่เช่ือถือได มี
ขั้นตอนแสดงและสามารถตรวจสอบได วิธีการและกระบวนการที่แนะนําสําหรับการพัฒนาคือ แบบ The Waterfall 
Model ซึ่งเหมาะสมกับการเริ่มตนทําการพัฒนาและทําสารนิพนธมาก 
 4.  ในรายงานการวิจัยตองแสดงถึงวิธีการและ กระบวนการหาประสิทธิภาพ ของระบบที่พัฒนาขึ้น และเปน
วิธีการที่เช่ือถือได สามารถตรวจสอบและยอมรับได วิธีการที่แนะนําคือ การทดสอบแบบ Black Box และ White Box 
ซึ่งอาจเหมาะสมกับการทําสารนิพนธมาก 
 5.  ในการดําเนินการพัฒนาในแตละขั้นตอน จะมีการทดสอบและประเมินเปนระยะๆ การทดสอบและ
ประเมินผลงานนั้นนอกจากผูพัฒนาจะเปนผูทดสอบและประเมินดวยตนเองแลว ตองมีผูอื่น มารวมทดสอบและ
พิจารณาดวยจึงจะเปนที่นาเชื่อถือ และแนะนําใหใชสูตรและวิธีการการคํานวณ CVR (Content Validity Ratio) เปน
การประเมินเชิงพินิจ และการประเมินเชิงประจักษ ใหดําเนินการตามเอกสารแนบและที่ไดกลาวไวขางตน 
 6.  การพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) นั้น ตองมีการทดสอบระบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบดวย
คณะบุคคลที่เกี่ยวของกับระบบที่พัฒนาขึ้น ดังนั้นจึงตองมีคณะบุคคลผูเชียวชาญ (A Panel of Experts) ที่จะประเมิน 
และมี เครื่องมือที่จะใชประเมินซึ่งสวนมากจะเปนแบบประเมิน (Evaluation Form) ที่ไดออกแบบจากการวิเคราะห
ความตองการและการวิเคราะหระบบ ประเด็นที่จะประเมินตองมีความตรงตอเนื้อหาที่จะประเมิน การหาคุณภาพของ
แบบประเมิน ในดาน Validity and Reliability เปนสิ่งที่ตองพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมดวย 
 7.  สําหรับการทําการศึกษาวิจัยดาน E-Learning การแสดงประสิทธิภาพของระบบงานที่พัฒนาขึ้นนั้น 
นอกจากจะตองแสดงถึงประสิทธิภาพของระบบงานที่พัฒนาขึ้นแลวตามหลักการและกระบวนการของการพัฒนา 
Software แลวยังตองแสดงถึงประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูเรียนดวย จึงตองมีการนําไปใชกับผูเรียนดวย 
ผลการเรียนระหวางการเรียนซึ่งเปนประสิทธิภาพของกระบวนการและผลสัมฤทธิ์เมื่อจบการเรียนซึ่งจะเปน
ประสิทธิภาพของผลลัพธ จะเปนตัวช้ีประสิทธิภาพโดยรวมของบทเรียน ดังนั้น จึงมีผูเรียน คะแนนแบบฝกหัด และ
คะแนนจากแบบทดสอบ เพื่อนํามาใชในการแสดงประสิทธิภาพรวมอยูดวย สูตรที่แนะนําสําหรับการหาประสิทธิภาพ
คือ KW-CAI 
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 8.  การสรางแบบประเมิน ควรมีการศึกษากระบวนการและรูปแบบของแบบประเมินใหลึกซึ้ง กวางขวาง สา
สารถดูไดจากแบบประเมินที่ผูวิจัยทานอื่น ๆ ไดทํามาแลว แบบประเมินที่ดีตองมีการหาประสิทธิภาพของแบบ
ประเมินนั้นดวย สิ่งสําคัญที่ในแบบประเมินตองมีคือ 
  1.  องคประกอบดานตาง ๆ ที่จะประเมิน เชน ในการประเมินแบบ Black Box ผูเช่ียวชาญจะมี
องคประกอบของการประเมินไดแก Functional Requirements, Functions, Usability, Installations, และ Security เปน
ตน 
  2.  รายการประเมินหรือตัวช้ีคุณภาพขององคประกอบที่จะประเมิน ในแตละองคประกอบจะ
รายการประเมินหรือตัวช้ีคุณภาพ ซึ่งอาจจะมีหลายรายการเพื่อใหสามารถประเมินไดครอบคลุมในแตละองคประกอบ 
ตัวอยางเชน องคประกอบดาน Functional Requirements อาจมีรายการประเมิน คือ 
   1.  ระบบมีกระบวนการทํางานตามความตองการของการทํางาน 
   2.  ระบบลดความผิดพลาดของการทํางาน 
   3.  ระบบสามารถ แก ไข ลบ แสดง สราง และรายงานได 
   4.  อื่น ๆ (รายการประเมินขึ้นอยูกับแตระระบบ) 
  3.  เกณฑที่ใชสําหรับการประเมิน เปนสิ่งที่บอกระดับคุณภาพในการตัดสินคุณคา ควรมีทั้งเกณฑที่
เปนขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ อาจจะอยูในรูปของ Rating Scale ที่มีการแสดงการตัดสินคุณคาทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพตามตัวอยางแบบประเมินตอไปนี้ 
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ตัวอยางแบบประเมิน 
 
 โปรดทําเครื่องหมาย     ในชองที่ตรงกับระดับการตัดสินคุณคาตามความรู ความคิด และความรูสึกของ
ทานหลังจากที่ทานไดใชโปรแกรมนี้ (NA หมายถึงไมเกี่ยวของหรือไมสามารถประเมินหรือตัดสินคุณคาได) 
 

ดีมาก ดี พอใช ควร 
ปรับปรุง 

ไม 
เหมาะสม 

NA  
รายการ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
1. การเลือกใชตัวอักษรบนหนาจอ 
อานไดดี                  อานไมได 

           

2. การเนนสวนสําคัญของงาน 
ดีมาก                  แยมาก 

           

3. คําศัพทที่ใชถูกตองสอดคลองกับงาน 
ดีมาก                       แยมาก 

           

4. นิยามคําศัพทที่ใชในระบบงาน 
คงที่แนนอน      ไมแนนอน 

           

5. คําอธิบายเกี่ยวกับช้ินงาน     
ชัดเจน       สับสน    

           

6. ความคงที่ในการใหคําอธิบายชิ้นงาน 
คงที่แนนอน      ไมคงที่     

           

7. ความสัมพันธระหวางวิธีทํางาน 
    กับช้ินงาน 
ใกลเคียงมาก       นอยมาก  

           

8. ความเหมาะสมของคําอธิบาย 
    ตอบกลับ  
เหมาะสม                     ไมเหมาะสม  

           

9. การนําเสนอทําใหทํางานงายขึ้น  
เปนจริง                    ไมเปนจริง 

           

10. ลําดับการนําเสนอระบบงาน 
ชัดเจน       สับสน     
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ดีมาก ดี พอใช ควร 
ปรับปรุง 

ไม 
เหมาะสม 

NA  
รายการ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
11. จังหวะการตอบโตกับระบบ 
เร็วดีมาก  ชามาก  

           

12. ความเหมาะสมของคําอธิบาย 
       ขอผิดพลาด 
เหมาะสม นอย                   มาก 

           

13. วิธีแกไขขอผิดพลาด      
ชัดเจน   สับสน     

           

14. การใหความชวยเหลือแบบ
ออนไลน 

ชัดเจน   สับสน     

           

15. การเรียนรูวิธีใชงาน   
งายมาก   ยากมาก  

           

16. ความสามารถในการใชระบบใน
หลายระดับ  

จําแนก    ไมไดจําแนก 

           

17. ความเหมาะสมในการจดจํา    
 ไดดี  ไมสามารถจําได  

           

18. เอกสารคูมืออางอิงของระบบงาน   
ชัดเจน   สับสน     

           

19. คําอธิบายคุณลักษณะของ 
       ระบบงาน 
นาสนใจ  ไมนาสนใจ 

           

20. ความรูสึกทั่วไปเมื่อใชระบบงานนี้
  

       ดีมาก            แยมาก  

           

       ถูกใจ           ไมถูกใจ            
       นาสนใจ           ไมนาสนใจ            
       งายมาก            ยากมาก            
       ใชงานไดดี               ทํางานไมได            

 
ตัวอยางในชองรายการนั้น เปนตัวช้ีคุณภาพ ตองพิจารณาใหเหมาะสมกับแตละประเภทของระบบงานที่พัฒนาขึ้น 
ตัวอยางนี้ใชเพื่อเปนแนวทางในการทําแบบประเมินที่สามารถประเมินดวยขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณ 


