
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                    รหัสวิชา ง31102          ช่ือวิชา การสร้างงานส่ือผสม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ทฤษฎีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และโปรแกรม Authorware เบ้ืองต้น          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                                                                                           เวลา 6 ช่ัวโมง 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา                                    ครูผู้สอน ณัฐพล บัวอุไร 
 

 สาระส าคญั 
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในการศึกษา การใชค้อมพิวเตอร์กบัการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Computer 

Assisted Instruction : CAI) ความหมายของ CAI ประเภทของ CAI และขอ้ดีขอ้เสียของ CAI หลกัการออกแบบหนา้จอ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พื้นฐานการใชง้านโปรแกรม Authorware และเคร่ืองมือที่ส าคญัต่างๆ ในโปรแกรม 
Authorware 

 
 มาตรฐาน  ง 2.1  เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือวิธีการ 

ตามกระบวนการเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการ
เทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 
ตัวช้ีวัด 

3. สร้างและพัฒนาส่ิงของเคร่ืองใช้หรือ วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย โดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจ าลองเพื่อน าไปสู่การสร้างช้ินงาน  หรือถ่ายทอดความคิด ของวิธีการเป็น
แบบจ าลองความคิดและการรายงานผลโดยใชซ้อฟทแ์วร์ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน 

4.มีความคิดสร้างสรรค์ในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการในงานที่ผลิตเอง หรือการพัฒนา
ผลิตภณัฑท์ี่ผูอ้ื่นผลิต 

5. วิเคราะห์และเลือกใชเ้ทคโนโลย ี ที่เหมาะสมกบัชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม และมีการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนืดว้ยวิธีการของเทคโนโลยสีะอาด 
 

 จุดประสงค์ปลายทาง เขา้ใจความหมาย อธิบายหลกัการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสามารถ
บอกหนา้ทีข่องโปรแกรม Authorware และหนา้ที่ของเคร่ืองมือต่างๆ ของโปรแกรม Authorware ได ้
จุดประสงค์น าทาง 

1. บอกความหมาย หนา้ที่ และบทบาทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได ้
2. อธิบายหลกัการออกแบบหนา้จอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ถูกตอ้งได้ 
3. บอกหนา้ที่ของโปรแกรม Author และหนา้ที่ของเคร่ืองมือต่างๆ ในโปรแกรม Authorware ได ้

 
 สาระการเรียนรู้ 

1. ความรู้ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

(Computer Assisted Instruction : CAI) ความหมายของ CAI ประเภทของ CAI และขอ้ดีขอ้เสียของ CAI หลกัการ



 

 

ออกแบบหนา้จอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พื้นฐานการใชง้านโปรแกรม Authorware และเคร่ืองมือที่ส าคญั
ต่างๆ ในโปรแกรม Authorware 
2. ทักษะ/กระบวนการ 

- การวิเคราะห ์
- การแกปั้ญหา 
- การถ่ายทอดความคิด 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ซ่ือสัตยสุ์จริต 
- มีวินยั 

 

 ส่ือการเรียนรู้ 
1. ใบความรู้ที่ 1 เร่ือง CAI เบ้ืองตน้ 
2. ใบความรู้ที่ 2 เร่ือง หลกัการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3. ใบความรู้ที่ 3 เร่ือง ความหมายและหนา้ที่ของเคร่ืองมือต่างๆ ในโปรแกรม Authorware 
4. แบบทดสอบ 
5. ตวัอยา่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
6. PowerPoint เร่ือง CAI 

 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ช่ัวโมงที่ 1-2 
  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

1. นกัเรียนศึกษารายละเอียดวิชา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยครูผูส้อนเป็นผูบ้รรยาย และอธิบายเกี่ยวกบั
วิชาการสร้างงานส่ือผสม วิธีการเรียน การสอบเกบ็คะแนน และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของรายวิชา 

2. นกัเรียนศึกษาตวัอยา่งช้ินงานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เร่ือง ทฤษฎีบทปีทากอรัส เพื่อให้
นกัเรียนเห็นภาพและแนวทางในการสร้างและออกแบบช้ินงานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของตนเอง 

3. นกัเรียนร่วมกนัคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นว่าตวัอยา่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
นกัเรียนไดศ้ึกษาไปนั้น มีส่วนประกอบอะไรบา้ง และสามารถสร้างไดด้ว้ยโปรแกรมอะไรไดบ้า้ง 

 
  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

(จุดประสงคน์ าทางขอ้ที่ 1. บอกความหมาย หนา้ที่ และบทบาทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได)้ 
1. นกัเรียนศึกษา PowerPoint เร่ือง CAI โดยครูผูส้อนเป็นผูบ้รรยายและอธิบายเกี่ยวกบัความหมายของ 

CAI ลกัษณะ ประเภท และขอ้ดี – ขอ้จ ากดั ของ CAI  
2. นกัเรียนแข่งขนักนัคิดวิเคราะห์และตอบค าถามต่อไปน้ี  
 - CAI ยอ่มาจากค าว่าอะไร 
 - CAI หมายถึงอะไร 
 - CAI มีกี่ประเภท จงยกตวัอยา่งมา  3 ประเภท 



 

 

 - CAI มีขอ้ดี – และขอ้จ ากดัอยา่งไรบา้ง 
3. ครูกล่าวชมเชยนกัเรียนท่ีตอบค าถามไดถู้กตอ้ง และอธิบายค าตอบเพิ่มเติมใหน้กัเรียนฟังอีกคร้ังหน่ึง 

เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจเกี่ยวกบั CAI มายิง่ข้ึน 
4. นกัเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เร่ือง CAI เบ้ีองตน้ เป็นเวลา 10 นาที 
5. ครูใหน้กัเรียนท่ีนัง่ประจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละแถว ร่วมกนัวเิคราะห์บทบาทของคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน โดยเขียนเป็นแผนผงัความคิด (Mind Map) ลงในกระดาษ A4  
6. นกัเรียนน าผลงานออกมาน าเสนอท่ีหนา้ชั้นเรียน 
7. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซักถามปัญหาขอ้สงสัยต่างๆ และครูผูส้อนอธิบายหรือตอบค าถามเหล่านั้น

ใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ใจ 
 

  กิจกรรมรวบยอด 
  1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปความหมาย ลกัษณะส าคญั ประเภท ขอ้ดีและขอ้จ ากดั ของ CAI อีกคร้ัง โดย 

ครูผูส้อนเป็นผูค้อยช้ีแนะหรือแนะน าเพิ่มเติม  
 
ช่ัวโมงที่ 3 - 4 

  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
1. นกัเรียนศึกษาตวัอยา่งส่ือ CAI 2 แบบ ที่มีการออกแบบต่างกนั แลว้นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ส่ือ 

CAI ทั้ง 2 แบบนั้นว่ามีจุดดีและจุดดอ้ยอยา่งไรบา้ง 
2. ครูสรุปเกี่ยวกบัการออกแบบหนา้จอ CAI ว่ามีความส าคญัอยา่งไร ใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ใจ 

 
 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

(จุดประสงคน์ าทางขอ้ที่ 2.อธิบายหลกัการออกแบบหนา้จอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ถูกตอ้งได้) 

1. นกัเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 เร่ือง หลกัการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไปพร้อมๆ กบั
การศึกษาหลกัการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาก PowerPoint ท่ีครูบรรยายท่ีหน้าชั้น
เรียน 

2. ครูสุ่มนกัเรียนทีละคน เพื่อใหบ้รรยายขั้นตอนการออกแบบส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย
ใหบ้รรยายคนละ 1 ขอ้เรียงล  าดบัจากขอ้แรกไปยงัขอ้สุดทา้ย หากนกัเรียนคนนั้นสามารถตอบ
ค าถามไดถู้กตอ้ง จะไดค้ะแนน 1 คะแนน หากตอบผิดใหข้า้มไปยงันกัเรียนคนถดัไป 

3. ครูกล่าวชมเชยนกัเรียนท่ีตอบค าถามไดถู้กตอ้ง พร้อมกบับรรยายสรุปขั้นตอนการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ใจอีกคร้ัง 

4. นกัเรียนศึกษาการออกแบบหนา้จอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในเร่ืองการใชค้วามละเอียดของ
จอภาพ การใชสี้ รูปภาพ เสียง และการจดัต าแหน่งรูปแบบของหน้าจอ จากใบความรู้ที่ไดรั้บไปใน
ตอนตน้ชัว่โมง 

5. ครูแจกกระดาษ A4 ใหน้กัเรียนคนละ 1 แผน่ และใหน้กัเรียนเขียนสรุปหลกัการออกแบบหนา้จอ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ไดศ้ึกษาจากใบความรู้ โดยเขียนเป็นแผนผงัความคิด (Mind Map) 
และส่งภายในชัว่โมง 



 

 

  กิจกรรมรวบยอด 
1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปขั้นตอนการออกแบบหนา้จอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละขั้นตอน 

พร้อมทั้งบอกหลกัการออกแบบหนา้จอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยครูเป็นผูช้ี้แนะและให้
รายละเอียดเพิ่มเติม 
 

ช่ัวโมงที่ 5 - 6 
  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

1. นกัเรียนทุกคนร่วมกนัสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต โดยหาขอ้มูลเกี่ยวกบัโปรแกรมที่ใชส้ าหรับ
สร้างส่ือการสอนว่ามีโปรแกรมอะไรบา้ง  

2. นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะของโปรแกรม Authorware ว่ามีจุดเด่นที่ส าคญัอยา่งไร  
3. นกัเรียนที่สามารถหาขอ้มูลและบรรยายใหเ้พื่อนทุกคนฟังได ้จะไดรั้บคะแนน 1 คะแนน 

 
 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

(จุดประสงคน์ าทางขอ้ที่ 3.บอกหนา้ที่ของโปรแกรม Authorware และหนา้ที่ของเคร่ืองมือต่างๆ ใน

โปรแกรม Authorware ได)้ 

1. นกัเรียนเปิดโปรแกรม Macromedia Authorware พร้อมกบัศึกษาเคร่ืองมือที่ส าคญัต่างๆจากใบ
ความรู้ที่ 3 เร่ือง ความหมายและหนา้ที่ของเคร่ืองมือต่างๆ ในโปรแกรม Authorware 

2. นกัเรียนทุกคนปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์และปิดใบความรู้ และแข่งขนักนัตอบค าถามต่อไปน้ี 
a. เคร่ืองมือ Display มีหนา้ที่อะไร 
b. เคร่ืองมือ Map มีหนา้ที่อะไร 
c. เคร่ืองมือ Interaction มีหนา้ที่อะไร 
d. เคร่ืองมือ Erase มีหนา้ที่อะไร 
e. เคร่ืองมือ Wait มีหนา้ทีอะไร 
f. หากตอ้งการปรับแต่งตวัอกัษรจะตอ้งไปที่เมนูใด 
g. การแทรกรูปภาพท าไดด้ว้ยการไปท่ีเมนูใด 

3. ครูกล่าวชมเชยนกัเรียนที่ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง และใหค้ะแนนกบันกัเรียนที่ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง
คนละ 1 คะแนน พร้อมกบัอธิบายความเพิ่มเติมใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ใจ 

  กิจกรรมรวบยอด 
(จุดประสงคป์ลายทาง เขา้ใจความหมาย อธิบายหลกัการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ

สามารถบอกหนา้ที่ของโปรแกรม Authorware และหนา้ที่ของเคร่ืองมือต่างๆ ของโปรแกรม Authorware ได)้ 
1. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสอบถามปัญหาขอ้สงสัยต่างๆ เกี่ยวกบัเน้ือหาท่ีเรียนไปทั้งหมด 
2. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน โดยเป็นขอ้สอบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ โดยเกบ็

เป็นคะแนนเกบ็ 10 คะแนน 
 
 
 



 

 

 การวัดและประเมินผล 
ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ/กระบวนการ 

1. สังเกตจากการถามการตอบ การ
อธิบาย และการน าเสนอ 
2. ตรวจจากใบงานและกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
3. ตรวจจากแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียน 

1. สังเกตจากพฤติกรรมที่รับผิดชอบ
ต่องานที่ไดรั้บมอบหมาย 
2. สังเกตความอดทน การรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ื่น การวิเคราะห์การ
วิจารณ์ผลงานของผูอ้ื่นดว้ยความมี
เหตุผล 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการท างาน 
2. สังเกตทกัษะการใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
3. สังเกตทกัษะในการถ่ายทอดขอ้มูล 

 
o วิธีการวัดผล 

-   สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 -   สังเกตทกัษะรายบุคคล 

o เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
  -  แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
  -  แบบประเมินการสังเกตทกัษะรายบุคคล 

o เกณฑ์การประเมินผล 
             - ประเมินการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

   ไดค้ะแนน  20      ผ่านเกณฑ ์

   ไดค้ะแนน  20     ไม่ผ่านเกณฑ ์
            - ประเมินการสังเกตทกัษะรายบุคคล 

   ไดค้ะแนน  20      ผ่านเกณฑ ์

ไดค้ะแนน  20    ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บันทึกหลังการสอน 
1. ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ..............................................................
..................................................................... ......................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
................................................................................................................................................. .......................................... 
2. แนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน 
........................................................... ............................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
....................................................................................................................................... ....................................................
............................................................................... ............................................................................................................  

 
ลงช่ือ..................................................... 

                                                                                                                            (นายณัฐพล  บวัอุไร) 
        วนัที่.................เดือน..................พ.ศ. ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ความคดิเห็นฝ่ายวิชาการ 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
................................................................................................................................................................................. .. 

 
ลงช่ือ..................................................... 

       (นางอรวรรณ วุฒิเวช) 
   รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

      วนัที.่................เดือน..................พ.ศ. ........... 
 
 ความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

............................................................................................................................. ......................................................

............................................................................. ...................................................................... ................................

............................................................................................................................. ......................................................

............................................................................................................................. ......................................................

................................................................................................................................................................................. .. 
 
ลงช่ือ..................................................... 

         (นายปรีชา กล ่ารัศมี) 
        ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

          วนัที่.................เดือน..................พ.ศ. ........... 
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ใบความรู้ที่ 1 เร่ือง CAI 

วิชาการสร้างงานส่ือผสม (ง31102) เวลา 2 ชัว่โมง ครูผูส้อน ณัฐพล  บวัอุไร 
 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) คอือะไร? 
CAI ยอ่มาจากค าว่า COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION 
 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหน่ึง ซ่ึงใชค้วามสามารถของ
คอมพิวเตอร์ในการน าเสนอส่ือประสมอนัไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพน่ิง กราฟฟิก แผนภูมิ กราฟ วิดีทศัน์ ภาพเคลื่อนไหว และ
เสียง เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียน หรือองคค์วามรู้ในลกัษณะที่ ใกลเ้คียงกบัการสอนจริงในหอ้งเรียนมากที่สุด 
 
โดยมีเป้าหมายที่ส าคญัก็คอื สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน และกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการที่ จะเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็นตวัอยา่งที่ดีของส่ือการศึกษาในลกัษณะตวัต่อตวั ซ่ึงผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์ หรือการ
โตต้อบพร้อมทั้งการไดรั้บผลป้อนกลบั (FEEDBACK) นอกจากน้ียงัเป็นส่ือ ที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งสามารถท่ีจะประเมิน และตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนไดต้ลอดเวลา 
 

ประเภทของ CAI 
 จุดประสงคข์อง CAI กเ็พื่อเป็นส่ือช่วยสอน ใชส้อนเสริมจากการสอนในชั้นปกติ หรือใหผู้เ้รียนใชค้น้ควา้หา
ความรู้ดว้ยตนเอง การออกแบบ CAI จึงมีความแตกต่างกนัไป โดยทัว่ไปจะผลิต CAI เพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ
ต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1. การสอน (Tutorial Instruction) เป็นโปรแกรมท่ีเสนอเน้ือหาความรู้เป็นเน้ือหายอ่ยๆ แก่ผูเ้รียนในรูปแบบ
ของขอ้ความ ภาพ เสียง หรือทุกรูปแบบรวมกนั แลว้ใหผู้เ้รียนตอบค าถาม เม่ือผูเ้รียนใหค้  าตอบแลว้ ค  าตอบ
นั้นจะไดรั้บการวิเคราะห์เพื่อใหข้อ้มูลป้อนกลบัทนัที แต่ถา้ผูเ้รียนตอบค าถามนั้นซ ้ าและยงัผิดอีก กจ็ะมีการ
ใหเ้น้ือหาเพื่อทบทวนใหม่จนกว่าผูเ้รียนจะตอบถูก 

2. การฝึกหดั (Drills and Practice) เป็นโปรแกรมฝึกหดัท่ีไม่มีการเสนอเน้ือหาความรู้แก่ผูเ้รียนก่อน แต่จะมีการ
ใหค้  าถาม หรือ ปัญหาที่ไดค้ดัเลือกมาจากการสุ่ม หรืออกแบบมาโดยเฉพาะ โดยการน าเสนอค าถาม หรือ
ปัญหานั้นซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า เพื่อใหผู้เ้รียนตอบแลว้มีการใหค้  าตอบที่ถูกตอ้ง เพื่อการตรวจสอบยนืยนัแกไ้ข และ
พร้อมกบัใหค้  าถามหรือปัญหาต่อไปอีก จนกว่าผูเ้รียนจะตอบค าถามจนอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ 

3. การจ าลอง (Simulation) เป็นโปรแกรมที่จ  าลองความเป็นจริง โดยตดัรายละเอียดต่างๆ หรือน ากิจกรรมที่
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมาใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษา เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้บเห็นภาพจ าลองเหตุการณ์ 
เพื่อฝึกทกัษะ และเรียนรู้ไดโ้ดยไม่ตอ้งเส่ียงภยั หรือเสียค่าใชจ่้ายมากนกั 

4. เกมเพื่อการสอน (Instructional Games) เป็นส่ือการสอนที่เป็นที่นิยมมาก เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ผูเ้รียนให้
เกิดความอยากรู้ไดโ้ดยง่าย เพิ่มบรรยากาศการเรียนรู้ใหดี้ยิง่ข้ึน และช่วยไม่ใหผู้เ้รียนเกิดอาหารเหม่อลอย ฝัน
กลางวนั เพราะผูเ้รียนตอ้งต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา 

5. การคน้พบ (Discovery) เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองใหม้ากที่สุด 
การการเสนอปัญหา ใหผู้เ้รียนลองผิดลองถูก 
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6. การแกปั้ญหา (Problem – Solving) เป็นการใหผู้เ้รียนฝึกการคิด การตดัสินใจ โดยมีการก าหนดเกณฑใ์ห ้แลว้
ใหผู้เ้รียนพิจารณาไปตามเกณฑน์ั้น 

7. การทดสอบ (Tests) การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทดสอบ มิใช่เป็นการใชเ้พียงเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ของแบบทดสอบเพื่อวดัผูเ้รียนเท่านั้น แต่ยงัช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้สึกอิสระจากการผูกมดัทางกฎเกณฑ์ต่างๆ 
เกี่ยวกบัการทดสอบไดอ้ีกดว้ย 

 

ข้อดี – ข้อจ ากดั ของ CAI 

 ข้อดี 
1. ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ อนัจะท าใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
2. ผูเ้รียนสามารถเรียนไดต้ามความสามารถของตนเอง อนัเป็นการสนองตอบผูเ้รียนแต่ละคนที่มีความสามารถ

ในการเรียนแตกต่างกนั 
3. ความแปลกใหม่ของคอมพิวเตอร์จะช่วยสร้างความสนใจและความตั้งใจเรียนของผูเ้รียนมากข้ึน 
4. ความสามารถในการเกบ็ขอ้มูลของคอมพิวเตอร์ ท าใหส้ามารถออกแบบบทเรียนและสามารถประเมินผูเ้รียน

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
5. สามารถใส่ภาพ เสียง ค  าอธิบาย สีสนัต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจได ้
6. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน โดยช่วยใหใ้หก้ารสอนมีคุณภาพสูงและคงตวั 
7. ช่วยประหยดัเวลา และค่าใชจ่้ายในการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปรับปรุงเน้ือหาบทเรียนสามารถ

กระท าไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
8. สามารถเรียนไดโ้ดยไม่จ ากดัเวลาและสถานที่ 
9. ช่วยขยายขีดความสามารถของผูเ้รียนในการดูแลผูเ้รียนไดอ้ยา่งใกลชิ้ด เน่ืองจากสามารถบรรจุขอ้มูลไดง่้าย 

และสะดวกในการน าไปใช ้
 

ข้อเสีย 
1. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นยงัมีนอ้ย เม่ือเทียบกบัการออกแบบโปรแกรมอื่นๆ ท าให้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีจ านวนและขอบเขตที่จ  ากดั 
2. ตอ้งใชเ้วลาในการออกแบบบทเรียนมาก อีกทั้งยงัตอ้งใชท้กัษะ สติปัญหา และความรู้ในดา้นต่างๆ ในการ

ออกแบบบทเรียน 
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไวล้่วงหนา้แลว้ ดงันั้นจึงไม่ช่วยพฒันา

กระบวนการคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน 
 

 

 

 

อา้งอิง : พิไลวรรณ  พุ่มขจร, Computer Assisted Instruction(CAI), 2551 
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ใบความรู้ที่ 2 เร่ืองหลักการออกแบบบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

วิชาการสร้างงานส่ือผสม (ง 31102) เวลา 2 ชัว่โมง ครูผูส้อน ณัฐพล  บวัอุไร 
 

ขั้นตอนในการออกแบบ CAI 
ขั้นตอนการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี 7 ขั้นตอน ดังน้ี 
 
ขั้นขั้นตอนที่ 1 : ขั้นตอนการเตรียม  (Preparation)  

ขั้นตอนน้ีเป็นการเตรียมพร้อมก่อนท่ีจะท าการออกแบบบทเรียน ขั้นตอนน้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งเตรียมพร้อม ใน
เร่ืองของความชดัเจน ในการก าหนดเป้าหมาย และวตัถุประสงค ์การรวบรวมขอ้มูล การเรียนรู้เน้ือหา เพื่อใหเ้กิดการสร้าง
หรือระดมความคิดในที่สุด ขั้นตอนการเตรียมน้ีถือว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากตอนหน่ึงท่ีผู ้ออกแบบตอ้งใชเ้วลาใหม้าก 
เพราะการเตรียมพร้อมในส่วนน้ี จะท าใหข้ั้นตอนต่อไปในการออกแบบเป็นไป อยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนที่ 2 : ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction) 

เป็นขั้นตอนท่ีครอบคลุมถึงการทอนความคิด การวิเคราะห์งาน แนวคิดการออกแบบขั้นแรก การประเมินและ
แกไ้ขการออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนน้ี เป็นขั้นตอนท่ีก  าหนดว่า บทเรียนจะออกมาในลกัษณะใด 
 
ขั้นตอนที่ 3 : ขั้นตอนการเขียนผังงาน (Flowchart Lesson) 

ผงังานคือ ชุดของสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ซ่ึงอธิบายขั้นตอนการท างานของโปรแกรม การเขียนผงังานเป็นส่ิงส าคญั ทั้งน้ี
กเ็พราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดี จะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอ และสามารถถูกถ่ายทอดออกมาได ้อยา่งชดัเจนที่สุด 
ในรูปของสัญลกัษณ์ การเขียนผงังานจะน าเสนอล าดบัขั้นตอน โครงสร้างของบทเรียน ผงังานท าหนา้ที่เสนอขอ้มูลเกี่ยวกบั
โปรแกรม เช่น อะไรจะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนตอบค าถามผิด เป็นตน้ 
 
ขั้นตอนที่ 4 : ขั้นตอนการสร้างสตอร่ีบอร์ด (Create Storyboard) 

การสร้างสตอร่ีบอร์ด เป็นขั้นตอนของการเตรียมการน าเสนอขอ้ความ ภาพ รวมทั้ง ส่ือในรูปแบบ มลัติมีเดียต่าง 
ๆ ลงบนกระดาษ เพื่อใหก้ารน าเสนอเป็นไปอยา่งเหมาะสมบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ สตอร่ีบอร์ดน าเสนอเน้ือหา และ
ลกัษณะของการน าเสนอขั้นตอนการสร้างสตอร่ีบอร์ด รวมไปถึงการเขียน สคริปต ์ที่ผูเ้รียนจะไดเ้ห็นบนหนา้จอ ซ่ึงไดแ้ก่ 
เน้ือหา ค  าถาม ผลป้อนกลบั ภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ในขั้นน้ีควรท่ีจะมีการประเมินผล และทบทวน แกไ้ข
บทเรียนจากสตอร่ีบอร์ดน้ี จนกระทัง่ผูร่้วมทีมพอใจกบั คุณภาพของบทเรียน 
 
ขั้นตอนที่ 5 : ขั้นตอนการสร้าง / เขียนโปรแกรม (Program Lesson) 

เป็นกระบวนการเปลี่ยนสตอร่ีบอร์ดใหก้ลายเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเขียนโปรแกรมนั้นหมายถึง การใช้
โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสร้างบทเรียน เช่น Multimedia ToolBook ในขั้นตอนน้ีผูอ้อกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะตอ้ง รู้จกัเลือกใชโ้ปรแกรมท่ีเหมาะสม การใชโ้ปรแกรมน้ี ผูใ้ชส้ามารถไดม้าซ่ึงงานที่ตรง
กบัความตอ้งการและลดเวลาในการสร้างไดส่้วนหน่ึง 
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ขั้นตอนที่ 6 : ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน  (Produce Supporting Materials) 
เอกสารประกอบการเรียนเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ เอกสารประกอบการเรียนอาจแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ คู่มือ

การใชข้องผูเ้รียน คู่มือการใชข้องผูส้อน คู่มือส าหรับการแกปั้ญหาเทคนิคต่างๆ  และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทัว่ๆ ไป 
ผูเ้รียนและผูส้อนมีความตอ้งการแตกต่างกนัไป ดงันั้น คู่มือส าหรับผูเ้รียน และผูส้อนจึงไม่เหมือนกนั 
 
ขั้นตอนที่ 7 : ขั้นตอนการประเมินและแก้ไขบทเรียน (Evaluate and Revise) 

ในช่วงสุดทา้ย บทเรียนและเอกสารประกอบทั้งหมด ควรท่ีจะไดรั้บการประเมิน โดยเฉพาะการประเมิน ในส่วน
ของการน าเสนอและการท างานของบทเรียน ในส่วนของการน าเสนอนั้น ผูท้ี่ควรจะท าการประเมินกค็ือ ผูท้ี่มีประสบการณ์
ในการออกแบบมาก่อน ในการประเมินการท างานของผูอ้อกแบบ ควรที่จะท าการสังเกต พฤติกรรมของผูเ้รียน ในขณะที่ใช้
บทเรียนหรือสัมภาษณ์ผูเ้รียนหลงัการใชบ้ทเรียน 
 

การออกแบบหน้าจอบทเรียน 
              เน่ืองจากการจดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการน าเสนอผา่นคอมพิวเตอร์ ดงันั้นการออกแบบหนา้จอจึง
เป็นประเดน็ส าคญัดว้ย  เพื่อดึงดูดความสนใจและช่วยใหจ้ดัรูปแบบการน าเสนอที่สมดุลกนัขององคป์ระกอบต่างๆบน
จอภาพ  เพราะถา้เน้ือหาถึงจะดีเพียงใดกต็าม หากหนา้จอไม่ดี หรือไม่ดึงดูดกส่็งผลต่อการใชโ้ปรแกรมได ้  คุณค่าของส่ือก็
จะลดลงดว้ย  โดยองคป์ระกอบเกี่ยวกบัการออกแบบหนา้จอ   ไดแ้ก่  
ความละเอียดของจอภาพ                                                                                                                                                     
………..ปัจจุบนัความละเอียดของจอภาพที่นิยมใช ้จะมีสองค่า คือ 640x480 pixel และ 800x600 pixel ดงันั้นควรพิจารณา
ถึงความละเอียดที่จะดีที่สุด เพราะหากออกแบบหนา้จอ ส าหรับจอภาพ 800x600 pixel แต่น ามาใชก้บัจอภาพ 640x480 
pixel จะท าใหเ้น้ือหาตกขอบจอได ้ แต่ถา้หากจดัท าดว้ยค่า 640x480 pixel หากน าเสนอผ่านจอ 800x600 pixel  จะปรากฎ
พื้นท่ีว่างรอบเฟรมเน้ือหาท่ีน าเสนอ  
การใช้สี                                                                                                                                                                                  
………...เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถนัง่ดูและศึกษาบทเรียนไดดี้  ควรใชสี้ในโทนเยน็  หรืออาจจะพิจารณาองคป์ระกอบร่วมกนั 
คือ สีของพื้น (Background) ควรเป็นสีขาว, สีเทาอ่อน ในขณะทีสี่ขอ้ความควรเป็นสีในโทนเยน็ เช่น สีน ้าเงินเขม้, สีเขียว
เขม้ หรือสีท่ีตดักบัสีพื้น จะมีการใชสี้โทนร้อนกบัขอ้ความท่ีตอ้งการเนน้เป็นพิเศษเท่านั้น   และไม่ควรใชสี้เกิน 4 สีกบั
เน้ือหาขอ้ความ   ไม่ควรสลบัสีไปมาในแต่ละเฟรม  
รูปแบบของการจัดหน้าจอ                                                                                                                                                       
……….ใรูปแบบของการจดัหนา้จอที่สมดุลกนัระหว่างเมนู, รายการเลือก, เน้ือหา, ภาพประกอบ จะช่วยใหผู้ใ้ชส้นใจ
เน้ือหาไดม้าก โดยมากมกัจะแบ่งจอภาพเป็นส่วนๆ ไดแ้ก่ ส่วนแสดงหวัเร่ือง, ส่วนแสดงเน้ือหา, ส่วนแสดงภาพประกอบ, 
ส่วนควบคุมบทเรียน, ส่วนตรวจสอบเน้ือหา, ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น นาฬิกาแสดงเวลา,  หมายเลขเฟรมล าดบัเน้ือหา,  
คะแนน   เป็นตน้  
 
อา้งอิง :  พิไลวรรณ  พุ่มขจร, Computer Assisted Instruction( CAI), 2551 
 ญาติกานต ์ พิมพิไสย, เนตรทราย ภู่ตระกูล, ไมตรี เนียมทอง, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI), 2551 
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ใบความรู้ที่ 3 เร่ือง องค์ประกอบและส่วนประกอบของ CAI 

วิชาการสร้างงานส่ือผสม (ง31102) เวลา 2 ชัว่โมง ครูผูส้อน ณัฐพล  บวัอุไร 
 

องค์ประกอบของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

โดยทัว่ไปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมีองคป์ระกอบหลกัท่ีคลา้ยคลึงกนั คือประกอบไปดว้ยขอ้ความ   
ภาพน่ิง   ภาพเคลื่อนไหว   เสียง   และการเช่ือมโยงแบบปฏิสัมพนัธ์ 
 
ข้อความ 
              อาจเป็นตวัอกัษร  ตวัเลข หรือเคร่ืองหมายเวน้วรรค ที่มีแบบ (Style) หลากหลาย มีความแตกต่างกนัทั้งตวัพิมพ์ 
(Font)  ขนาด (size)  และสี (Color)  รูปแบบของตวัอกัษรแต่ละแบบยงัสามารถส่งเสริม หรือเป็นขอ้จ ากดัในการแสดง
ขอ้ความได ้  ดงันั้นการน าเสนอเน้ือหายงัไม่สามารถยดึติดกบัรูปแบบของตวัอกัษรใดๆเพราะตวัอกัษรแบบหน่ึงอาจ
เหมาะสมในการใชเ้ป็นหวัเร่ือง ในขณะที่อีกแบบหน่ึงสามารถใชอ้ธิบายเน้ือหาไดอ้ยา่งดี เพราะมีความชดัเจน อ่านง่าย ไม่
ตอ้งใชส้ายตามาก ส่วนขนาดของตวัอกัษรจะสามารถเลือกใชเ้พื่อเขียนหวัเร่ือง  และเน้ือหาใหม้องเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
เสียง 
              เสียงท่ีเราใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มี 3 ชนิด คือ เสียงพูด (voice)  เสียงดนตรี (Music) และเสียงประกอบ (Sound 
Effect)   เสียงพูดอาจเป็นเสียงการบรรยาย  หรือเสียงจากการสนทนาที่ใชใ้นบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับ
เสียงดนตรีจะเป็นท่วงท านองของเสียงเคร่ืองดนตรีต่างๆ และเสียงประกอบ กค็ือ  เสียงพิเศษท่ีเพิ่มเติมเขา้มา เช่น เสียง
รถยนต ์ เสียงร้องของแมว เป็นตน้ ในการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นไดอ้าศยัเสียงช่วยสร้างความเขา้ใจแก่
ผูเ้รียไดม้ากยิง่ข้ึน อยา่งเช่น เม่ือจะสอนเกี่ยวกบัลกัษณะการวิ่งของเสือ ถา้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีภาพเคลื่อนไหว
ของเสือพร้อมกบัค าบรรยายบนจอภาพ ผูเ้รียนจะไม่สามารถใชส้ายตามองภาพเคลื่อนไหวและค าบรรยายไดใ้นเวลาเดียวกนั 
แต่ถา้ปรับใหมี้ภาพเคลื่อนไหวของเสือ และใชเ้สียงบรรยายพร้อมกบัเสียงประกอบแทน  กจ็ะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาท่ี
น าเสนอไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 
ภาพน่ิง 
              หมายถึง ภาพถ่าย ภาพลายเส้น ซ่ึงภาพน่ิง อาจเป็นภาพขาวด า หรือสีอื่นๆกไ็ด ้อาจมี 2 มิติ หรือ 3 มิติ  โดยข้ึนอยู่
กบัความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชอ้ยู ่ ส่วนขนาดของภาพน่ิงกอ็าจมีขนาดใหญ่เตม็จอ หรือมีขนาดเลก็กว่านั้น ใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมีภาพน่ิงเป็นองคป์ระกอบส าคญั เพราะมนุษยไ์ดรั้บอิทธิพลมาจากการรับรู้ดว้ยภาพเป็น
อยา่งดี เม่ือครูตอ้งออกแบบบทเรียนดว้ยตนเอง ครูอาจใชเ้คร่ืองมือช่วยวาดภาพในซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงช่วย
ประหยดัเวลาและไม่จ าเป็นตอ้งฝึกตนเองใหมี้ความช านาญเท่ากบัช่างศิลป์ก็สามารถวาดภาพได ้ นอกจากน้ีในบาง
โปรแกรมยงัมีภาพกราฟฟิกใหเ้รียกใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากกก าหนดรูปพื้นฐาน แกไ้ขรูปภาพ เคลื่อนยา้ยภาพ และ
ส าเนาภาพได ้แต่ขอ้จ ากดัประการหน่ึงคือภาพน่ิงจะใชห้น่วยความจ ามากกว่าขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรหลายเท่า  
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ภาพเคล่ือนไหว 
              ช่วยสงเสริมการเรียนรู้ในเร่ืองการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหว ที่ไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัอกัษร หรือภาพเพียงไม่กี่
ภาพ ภาพเคลื่อนไหวมีคุณลกัษณะเด่นท่ีช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียนได ้ทั้งการเคลื่อนไหว (Animation) ที่เปลี่ยนต าแหน่ง
และรูปทรงของภาพ และการเคลื่อนที่ (Moving) ที่เปลี่ยนเฉพาะต าแหน่งหนา้จอ   แต่ไม่ไดเ้ปลี่ยนรูปทรงของภาพ 
 
การเช่ือมโยงแบบปฎิสัมพันธ์  
              คือการรับรู้ขอ้มูลเพิ่มเติมเป็นตวัอกัษร โดยใชโ้ปรแกรมเช่ือมโยงท่ีเรียกว่า Hypermedia ส่วนโปรแกรมเช่ือมโยงที่
เรียกว่า Hyper graphic จะใหข้อ้มูลอธิบายเพิ่มเติมดว้ยภาพ วิธีการเช่นน้ีผูเ้รียนจะใชเ้มาส์ช้ีแลว้คลิ๊กท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของ
หนา้จอภาพเช่น ท่ีภาพปุ่ม ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว หรือบนตวัอกัษร ขอ้มูลเพิ่มเติมจะปรากฎใหเ้ห็น นอกจากน้ีบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยงัมีลกัษณะเด่นที่สามารถใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback)  เพื่อตอบสนองหรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน
ไดท้นัที  แต่ผูอ้อกแบบและพฒันาโปรแกรมควรพิจารณาใหโ้อกาสผูเ้รียนในการตอบผิดซ ้ าๆอยา่งเหมาะสม การใหโ้อกาส
ผูเ้รียนตอบผิดซ ้ าๆ มากเกินไปจะท าใหผู้เ้รียนขาดแรงจูงใจ ส่วนการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อเริมแรงแก่ผูเ้รียน อาจท าไดโ้ดย
ใชค้  ากล่าวชมเม่ือผูเ้รียนเลือกค าตอบไดถู้กตอ้ง   แต่ควรอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเช่นกนั 
 

 

ส่วนประกอบในการจดัท าส่ือ CAI 

การจดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะตอ้งมีการวางแผน  โดยค านึงถึงส่วนประกอบในการจดัท า  ดงัน้ี  
บทน าเร่ือง  (Title) 
เป็นส่วนแรกของบทเรียน  ช่วยกระตุน้  เร้าความสนใจใหผู้เ้รียนอยากติดต่อเน้ือหาต่อไป  
ค าช้ีแจงบทเรียน  (Instruction) 
ส่วนน้ีจะอธิบายเกี่ยวกบัการใชบ้ทเรียน การท างานของบทเรียน เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูเ้รียน  
วัตถุประสงค์บทเรียน  (Objective) 
แนะน า อธิบายความคาดหวงัของบทเรียน  
รายการเมนูหลัก  (Main Menu) 
แสดงหวัเร่ืองยอ่ยของบทเรียนที่จะใหผู้เ้รียนศึกษา  
แบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre Test) 
ส่วนประเมินความรู้ขั้นตน้ของผูเ้รียน   เพื่อดูว่าผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานในระดบัใด  
เน้ือหาบทเรียน  (Information) 
ส่วนส าคญัที่สุดของบทเรียน   โดยน าเสนอเน้ือหาท่ีจะน าเสนอ  
แบบทดสอบท้ายบทเรียน  (Post Test)  
ส่วนน้ีจะน าเสนอเพื่อตรวจผลวดัสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
บทสรุปและการน าไปใช้งาน  (Summary - Application) 
ส่วนน้ีจะสรุปประเดน็ต่างๆ ท่ีจ าเป็น   และยกตวัอยา่งการน าไปใชง้าน 
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