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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to develop a computer assisted 

instruction in mathematics on the topic of fractions for grade 4 students to be 
effective at a level of 80/80 2) to compare the learning achievement before and 
after students used computer assisted instruction in mathematics on the topic on 
fractions and 3) to study the satisfaction of students towards learning with the 
computer assisted instruction in mathematic for fractions. The sample of this study 
was 31 grade 4 students from Chumchol Watsriprachantakham School, under 
Prachinburi Primary Educational Service Area 1 who studied in the first semester      
of the academic year 2013. It was selected by cluster random sampling. The 
instruments of this study were 1) the computer assisted instruction in mathematics 
on the topic of fractions 2) a learning achievement test in mathematics on the topic 
of fractions with a reliability of 0.80 and 3) a satisfaction questionnaire about using the 
computer assisted instruction with a reliability of 0.82. The statistics used in the data 
analysis were mean, standard deviation, and comparison analysis of the learning 
achievement according to the defined criterion. 
 The findings were as follows: 

1. The computer assisted instruction in mathematics on the topic of 
fractions was overall effective 81.68/80.63 according to the 80/80 criterion. 

2. The learning achievement of the students after being taught by 
computer assisted instruction in mathematics was higher than before the teaching at 
the 0.05 level of statistical significance. 

3. The satisfaction of students towards learning with computer assisted 
instruction was at the high level. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553      
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข      
โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนา 
สาระการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2553) ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพจึง
ก าหนดเป็นจุดหมาย เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร 
การคิดการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย 
และรักการออกก าลังกาย 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นใน
วิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5. มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท า
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่
ถ้วนรอบคอบช่วยให้คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมองเน้นให้
ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนจะต้องอาศัย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือในอันที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้าง
ความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และการแก้ปัญหา 
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการวิจัย กระบวน 
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การเรียนรู้ การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการ
เรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2551)  

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ตั้งอยู่ใน ต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม 
จังหวัดปราจีนบุรี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเป็นโรงเรียนหนึ่งในกลุ่ม
โรงเรียนเขตคุณภาพประจันตคาม 1 สภาพโดยทั่วไป เช่น การจัดการศึกษา วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม การประกอบอาชีพ จะมีสภาพที่เกือบจะไม่ต่างกัน (เทศบาลต าบลประจันตคาม, 2556) 

จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี 
ที่ 4 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 
62.57 (โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม, 2555) ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 ที่โรงเรียนก าหนดไว้ 
เมื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นรายสาระ ยังพบอีกว่า สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
เป็นสาระที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าที่สุด คือ ร้อยละ 60.42 ซึ่งต่ ากว่าทุกสาระ           
จากการศึกษาปัญหาดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจาก ขาดการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
สื่อการเรียนการสอนที่ไม่น่าสนใจ ไม่กระตุ้นและเร้าใจให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ท าให้นักเรียน
ขาดความสนใจอันจะส่งผล ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2544) ที่ว่าสภาพตัวครูผู้สอนถ้ายังขาดทักษะในการสอน       
ไม่รู้จักใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับนักเรียนในแต่ละวัยและ
วิธีสอนของครูส่วนใหญ่จะสอนโดยยึดตัวครูเป็นศูนย์กลาง กระบวนการเรียนการสอนยังเป็นรูป
แบบเดิมๆ กล่าวคือ อธิบายตัวอย่างเสร็จแล้ว ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดในแบบเรียน มุ่งเน้นไปที่การ
ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง โดยไม่ค านึงถึงวิธีการคิดหาค าตอบ ท าให้นักเรียนไม่มีโอกาสได้พัฒนา
ศักยภาพของสมองเท่าท่ีควร 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ที่ใช้ฝึกทักษะให้กับ
ผู้เรียนหลังจากเรียนจบเนื้อหาในช่วงหนึ่ง เพ่ือฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความ
ช านาญในเรื่องนั้นๆ อย่างกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงมีความส าคัญกับ
ผู้เรียน ในการที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้เร็วขึ้น การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) ที่มีประสิทธิภาพ 
จะช่วยเสริมการสอนให้เป็นอย่างดี การใช้สื่อที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน จะช่วยลดเวลาและ
ภาระในการสอนเพ่ือให้ผู้สอนมีเวลาในการเตรียมการสอน และพัฒนาตนเองเพ่ิมคุณภาพการสอนให้
มีคุณค่ามากขึ้น ผู้เรียนจะมีความตั้งใจไม่เบื่อหน่ายในการเรียน มีความตื่นตัวกระตือรือร้นและตั้งใจ    
ในการแสวงหาความรู้เพ่ือบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น    
(กิดานันท์  มลิทอง, 2548)  
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และคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นสามารถที่จะจูงใจผู้เรียน ให้เกิดความกระตือรือร้น (Motivated) ที่จะ
เรียนและสนุกสนานไปกับการเรียนตามแนวคิดของการเรียนรู้ ในปัจจุบันที่ว่า “Learning is Fun”   
ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 2545) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้เชื่อได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผ่านกระบวนการ 
พัฒนาจะเป็นสื่อที่มีคุณภาพสูง และเป็นประโยชน์ส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างมาก ดังนั้น  
ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เศษส่วน โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และ
ยังใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนสาระการเรียนรู้อ่ืน และระดับชั้นอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพ  
ต่อไป   
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.2.1  เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

1.2.3   เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 
1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ระยะ 1 ระยะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  1.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
 

กระบวนการ ผลผลิต ปัจจัย 

- ทฤษฎี 
- จุดประสงค์ 
- หลักสูตร   
- การจัดการเรียนการสอน 
- นักเรียน 
- คร ู

สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
1. วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา 
2. ออกแบบบทเรียน เขียนเป็น  
    Story Board 
3. สร้างบทเรียนและหาคุณภาพ 
    ของบทเรียน 
4. หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

ได้บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ที่มีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์ 80/80 
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ระยะที่ 2 การน าไปใช้ 
 

 
 

 
                                                                                               
 
 
 
 
 
       
ภาพที่ 1.2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4 สมมุติฐานในการวิจัย 

1.4.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

1.4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

1.4.3  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย   

1.5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มโรงเรียน       

เขตคุณภาพประจันตคาม 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ภาคเรียน   
ที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 10 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 225 คน 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 
กลุ่มโรงเรียนเขตคุณภาพประจันตคาม 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวนนักเรียน 31 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling)    

1.5.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง

เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        

 

การเรียนด้วยบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่อง เศษส่วน 
ส าหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
 
 

- ความพึงพอใจต่อบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และความพึงพอใจ    
ของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์   

1.5.3 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน         

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาสร้างเป็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 5 บทเรียน ประกอบด้วย 

บทเรียนที่ 1  ความหมายของเศษส่วน 
บทเรียนที่ 2  การเปรียบเทียบเศษส่วน 
บทเรียนที่ 3  การบวกเศษส่วน 
บทเรียนที่ 4  การลบเศษส่วน 
บทเรียนที่ 5  โจทย์ปัญหาเศษส่วน 

1.5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองคือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ใช้เวลา 10 ชั่วโมง 

โดยไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post- test)   
 
1.6 ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 

1.6.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สื่อการสอนที่สร้างขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ บนระบบปฏิบัติการ Windows เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ และเสนอเนื้อหาในลักษณะ
มัลติมีเดีย ภายในโปรแกรมประกอบด้วย บทเรียน แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบที่ถ่ายทอดต่อ
ผู้เรียน โดยมีลักษณะปฏิสัมพันธ์ต่อผู้เรียน สามารถตอบค าถาม รับค าตอบจากผู้เรียน ตรวจค าตอบ
และแสดงผลการเรียนรู้ ในรูปของข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้เรียน 

1.6.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง คุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 ดังนี้ 

 80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคน ที่ได้จากการท า
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนทุกบทเรียน 
 80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคน ที่ได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        

1.6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนความสามารถของนักเรียน ในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

1.6.4  ความพึงพอใจ หมายถึง ความชอบหรือความพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน ในเชิงบวก ในการวิจัยครั้งนี้วัดได้จากแบบวัดความพึงพอใจ ซึ่งสร้างเป็นลักษณะของ
แบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท จากพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด 



 

 
บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4  
 2.2  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  2.2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  2.2.2  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  2.2.3  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 2.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  2.3.1  ความหมายลักษณะส าคัญและองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  2.3.2  ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  2.3.3  ประโยชน์และข้อจ ากัดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  2.3.4  องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  2.3.5  รูปแบบการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  2.3.6  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  2.3.7  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  2.3.8  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 2.4  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ  
  2.4.1  ความหมายของความพึงพอใจ  
  2.4.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ  
  2.4.3  วิธีวัดความพึงพอใจ   
 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  2.5.1 งานวิจัยต่างประเทศ  
  2.5.2 งานวิจัยในประเทศ 
 
2.1 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางคณิตศาสตร์ ไว้ดังนี้ (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2551)  
 ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์  
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 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
ถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้  
ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องตามศักยภาพ โดยก าหนดสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน ดังนี้  
 -  จ านวนและการด าเนินการ  
  ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง 
การด าเนินการของจ านวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเก่ียวกับจ านวน และการใช้จ านวนในชีวิต
จริง  
 -  การวัด  
  ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและความจุ เงิน และเวลา หน่วยวัดระบบ
ต่างๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วน ตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และการน า
ความรู้เกีย่วกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
 - เรขาคณิต  
  รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพแบบ 
จ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบทเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (Geometric Transformation) 
ในเรื่องการเลื่อนขนาน (Translation) การสะท้อน (Reflection) และการหมุน (Rotation)  
 - พีชคณิต  
  แบบรูป (Pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการด าเนินการของเซต การให้เหตุผล 
นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และ
อนุกรมเรขาคณิต  
 -  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  
  การก าหนดประเด็น การเขียนข้อค าถาม การก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมูล ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และ
แปลความข้อมูล การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะ
เป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 - ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
  การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
 สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ  
 มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง  
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 มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่าง                         
การด าเนินการต่างๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา  
 มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา  
 มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้  
 สาระที่ 2 การวัด  
 มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด  
 มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด  
 สาระที่ 3 เรขาคณิต  
 มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  
 มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (Visualization) เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial Reasoning) 

และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometric model) ในการแก้ปัญหา  
 สาระที่ 4 พีชคณิต  
 มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (Pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน  
 มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์  สมการ อสมการ กราฟ และตั วแบบเชิ งคณิตศาสตร์ 

(Mathematical Model) อ่ืนๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปล
ความหมาย และน าไปใช้แก้ปัญหา   

 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  
 มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้

อย่างสมเหตุสมผล  
 มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้ เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและ

แก้ปัญหา  
 สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
 มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ

ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ 
ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  

 คุณภาพผู้เรียน  
 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 - มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและ
ศูนย์ และการด าเนินการของจ านวน สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้  
 - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน 
สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม น าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้  
 - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยม 
มุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง และมุม  
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 -  มีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธ์ได้  
 -  รวบรวมข้อมูล และจ าแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นในชีวิต 
ประจ าวัน และอภิปรายประเด็นต่างๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได้  
 -  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้
อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 -  มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจ านวน เกี่ยวกับจ านวนนับและศูนย์ เศษส่วน 
ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง ร้อยละ การด าเนินการของจ านวน สมบัติเกี่ยวกับจ านวน สามารถ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน       
สามต าแหน่ง และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ สามารถหา
ค่าประมาณของจ านวนนับและทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งได้  
 -  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตร ความจุ เวลา 
เงิน ทิศ แผนผัง และขนาดของมุม สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และน าความรู้เกี่ยวกับ
การวัดไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้  
 -  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รู ป
วงกลม รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม และเส้นขนาน  
 -  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธ์ได้ แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบ
รูป สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหา พร้อมทั้งเขียนให้อยู่ในรูปของสมการเชิงเส้นที่มีตัวไม่
ทราบค่าหนึ่งตัวและแก้สมการนั้นได้  
 -  รวบรวมข้อมูล อภิปรายประเด็นต่างๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเส้น และตาราง และน าเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ และกราฟเส้น ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นเบื้องต้นในการ
คาดคะเนการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ต่างๆ ได้  
 -  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 -  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนจริง มีความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ 
เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม รากที่สองและรากที่สามของจ านวนจริง สามารถด าเนินการ
เกี่ยวกับจ านวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม เลขยกก าลัง รากที่สอง และรากที่สามของจ านวนจริง ใช้การ
ประมาณค่าในการด าเนินการและแก้ปัญหา และน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนไปใช้ในชีวิตจริงได้  
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 -  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของปริซึม ทรงกระบอก และปริมาตรของปริซึม 
ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม เลือกใช้หน่วยการวัดในระบบต่างๆ เกี่ยวกับความยาว 
พ้ืนที ่และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในชีวิตจริงได้  
 -  สามารถสร้างและอธิบายขั้นตอนการสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้วงเวียนและสันตรง 
อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ ซึ่งได้แก่ ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ
ทรงกลมได ้ 
 -  มีความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของความเท่ากันทุกประการและความคล้ายของรูป
สามเหลี่ยม เส้นขนาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และสามารถน าสมบัติเหล่านั้นไปใช้ในการ  
ให้เหตุผลและแก้ปัญหาได้ เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต (Geometric Transformation) ใน
การเลื่อนขนาน (Translation) การสะท้อน (Reflection) และการหมุน (Rotation) และน าไปใช้ได้  
 -  สามารถนึกภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  
 -  สามารถวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูป สถานการณ์ หรือปัญหา และ
สามารถใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
และกราฟในการแก้ปัญหาได้  
 -  สามารถก าหนดประเด็น เขียนข้อค าถามเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ ก าหนดวิธีการ
ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมได ้ 
 -  เข้าใจค่ากลางของข้อมูลในเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลที่ยัง
ไม่ได้แจกแจงความถี่ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งใช้ความรู้ในการพิจารณาข้อมูลข่าวสาร
ทางสถิติ   
 -  เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สามารถใช้
ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์และประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้  
 -  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ทางในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก 

    ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ   
    ศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง 

 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข  
   ไทยและตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ  
   และการอ่าน 
 ความหมาย การเขียน และการอ่าน 
   เศษส่วน 
 ความหมาย การเขียน และการอ่าน  
   ทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง 

2. เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับ   
    และศูนย์ เศษส่วนและทศนิยมหนึ่ง 
    ต าแหน่ง 

 หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  
   ของจ านวนนับ และการใช้ 0 เพ่ือยึด 
   ต าแหน่งของหลัก 
 การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูป  
   กระจาย 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ    
   จ านวนนับ 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ  
   เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ  
   ทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง 
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สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่าง                     

การด าเนินการต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ  

    หารระคนของจ านวนนับและศูนย์  
    พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล 
    ของค าตอบ 

 การบวก การลบ 
 การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวน 
   มากกว่าสี่หลัก 
 การคูณจ านวนมากกว่าหนึ่งหลักกับ 
   จ านวนมากกว่าสองหลัก 
 การหารที่ตัวหารไม่เกินสามหลัก 
 การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 การเฉลี่ย 

2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของ 
    โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ 
    จ านวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนัก 
    ถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบและ 
    สร้างโจทย์ได้ 

 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
 โจทย์ปัญหาการคูณจ านวนหนึ่งหลัก  
   กับจ านวนมากกว่าสี่หลัก 
 โจทย์ปัญหาการคูณจ านวนมากกว่า  
   หนึ่งหลักกับจ านวนมากกว่าสองหลัก 
 โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวหารไม่เกิน 
   สามหลัก 
 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร   
   ระคน 
 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
   การคูณ การหาร 

3. บวกและลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน  การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตวัส่วน 
   เท่ากัน 

 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 - - 
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สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 - - 

 
สาระที่ 2 การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. บอกความสัมพันธ์ของหน่วย 

   การวัดความยาว น้ าหนัก 
   ปริมาตรหรือความจุ และเวลา 

 ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว (เซนติเมตร  
   กับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับ 
   เมตรวากับเมตร) 
 ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง (กรัมกับกิโลกรัม 
   กิโลกรัมกับเมตริกตัน ขีดกับกรัม) 
 ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง (มิลลิลิตรกับ 
   ลูกบาศก์เซนติเมตร มิลลิลิตรกับลิตร ลูกบาศก์ 
   เซนติเมตรกับลิตร) 
 ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา (วินาทีกับนาที  
   นาทีกับชั่วโมง ชั่วโมงกับวนั วันกับสัปดาห์  
   วันกับเดือน สัปดาห์กับปี เดือนกับปี วันกับปี) 

2. หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  การหาพ้ืนที่เป็นตารางหน่วยและตาราง 
   เซนติเมตร 
 การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

3. บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา  
   อ่านและเขียนเวลาโดยใช้จุด 
   และบอกระยะเวลา 

 การบอกเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาเป็น   
   นาฬิกาและนาที 
 การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน 
 การบอกระยะเวลา 

 4. คาดคะเนความยาว น้ าหนัก 
   ปริมาตรหรือความจุ 

 การคาดคะเนความยาว (เมตร เซนติเมตร วา) 
 การคาดคะเนน้ าหนัก (กิโลกรัม ขีด) 
 การคาดคะเนปริมาตรหรือความจุ (ลิตร) 
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สาระที่ 2 การวัด 
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว 

    การชั่ง การตวง เงิน และเวลา 
 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว 
 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง 
 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง 
 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 
 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

2. เขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย  การเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย 
3. อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ 
    เหตุการณ์ที่ระบุเวลา 

 การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรม   
   หรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลา 
 การอ่านตารางเวลา 

 
สาระที่ 3 เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. บอกชนิดของมุม ชื่อมุมส่วนประกอบ  

    ของมุม และเขียนสัญลักษณ์ 
 ส่วนประกอบของมุม 
 การเขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนมุม 
 ชนิดของมุม (มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน) 

2. บอกได้ว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง 
    คู่ใดขนานกัน พร้อมทั้งใช้สัญลักษณ์  
    แสดงการขนาน 

 เส้นขนาน และสัญลักษณ์แสดงการ    
   ขนาน 

3. บอกส่วนประกอบของรูปวงกลม 
 

 ส่วนประกอบของรูปวงกลม 
   (จุดศูนย์กลาง รัศม ีเส้นผ่านศูนย์กลาง 
   และเส้นรอบวงหรือเส้นรอบรูปวงกลม) 

 4. บอกได้ว่ารูปใดหรือส่วนใดของสิ่งของมี  
    ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และ 
    จ าแนกได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
    หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

5. บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใด 
    เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรและบอก 
    จ านวนแกนสมมาตร 

 รูปที่มีแกนสมมาตร 
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สาระที่ 3 เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial Reasoning)  

และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometric Model) ในการแก้ปัญหา 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. น ารูปเรขาคณิตมาประดิษฐ์เป็นลวดลาย  

    ต่าง ๆ 
 การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูป 
   เรขาคณิต 

 
สาระที่ 4 พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (Pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. บอกจ านวนและความสัมพันธ์ในแบบรูป  

    ของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเท่ากัน 
 แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
   ทีละเท่ากัน 

2. บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูป 
    ของรูปที่ก าหนดให้ 

 แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ 
   เช่น 

                              
 
 

 
สาระที่ 4 พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical 

Model) อ่ืนๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้
แก้ปัญหา 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 - - 
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สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. รวบรวมและจ าแนกข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ 

   จ าแนกข้อมูล 
2. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ  
    แผนภูมิแท่งและตาราง 

 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 
 การอ่านแผนภูมิแท่ง 
 การอ่านตาราง 

3. เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง  การเขียนแผนภูมิรูปภาพและ 
   แผนภูมิแท่ง 

 
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ อย่าง

สมเหตุสมผล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 - - 

 
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 - - 
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สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ 
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 

2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง 
    คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ 
    แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง 
    เหมาะสม 
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ 
    สรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
   ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ 
   การน าเสนอได้อย่างถูกต้องและ 
   เหมาะสม 
5. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ 
   และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

- 
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 
สาระที่ 1  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
 

ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ 

ท าอะไรได้ 
ทักษะ 
การคิด 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
1. เขียนและอ่าน
ตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแสดง
จ านวนนับ ศูนย์ 
เศษส่วน และ
ทศนิยมหนึ่ง
ต าแหน่ง 
 

นักเรียนรู้อะไร                                                                                                                                                                 
ตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทยเป็น
สัญลักษณ์ท่ีใช้เขียน
แทนจ านวนแสดง
ปริมาณของสิ่งของ 
อาจแสดงเป็น
จ านวนนับ เศษส่วน 
หรือทศนิยม 
นักเรียนท าอะไรได้ 
1. เขียนตัวเลขฮินดู
อารบิกและตัวเลข
ไทยแสดงจ านวน
นับได้ 
2. อ่านตัวเลขฮินดู
อารบิก และตัวเลข
ไทยที่เขียนแสดง
จ านวนได้  
3. บอกความหมาย 
เขียนและอ่าน
เศษส่วนได้ 
4. บอกความหมาย  
เขียนและอ่าน
ทศนิยมหนึ่ง
ต าแหน่งได้ 

1. ทักษะ
การเชื่อมโยง 
2. ทักษะ
การแปล
ความ 
 

1. อ่านและเขียน
ตัวเลขแสดง
จ านวนจากสิ่งที่
นักเรียนพบเห็น
ในชีวิตประจ าวัน 

1. การสังเกตเพ่ือ
พิจารณาจ านวน 
2. ท าความเข้าใจ
การอ่านและการ 
เขียนจ านวน 
3. อ่านและการ 
เขียนจ านวนที่พบ 
เห็นในชีวิต 
ประจ าวัน 
4. เลือกจ านวนที่มี
ความเกี่ยวข้องกัน 
มาสัมพันธ์กันให้มี
ความหมาย โดย 
อาศัยความรู้ 
ความเข้าใจจาก 
ประสบการณ์เดิม 
5. อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างจ านวนนับ 
เศษส่วน และ
ทศนิยม 
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ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/

ท าอะไรได้ 
ทักษะ 
การคิด 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
แนวการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
2. เปรียบเทียบ
และเรียง ล าดับ
จ านวนนับ และ 
ศูนย ์เศษส่วน 
และทศนิยม 
หนึ่งต าแหน่ง
  
 

นักเรียนรู้อะไร      
 จ านวนนับ ศูนย์  
เศษส่วนและ
ทศนิยมสามารถ
น ามาเปรียบเทียบ
กันได้ 
นักเรียนท าอะไร
ได้  
1. เขียนหลักและ 
ค่าของเลขโดดใน 
แต่ละหลักของ
จ านวนนับและ 
การใช้ 0 เพ่ือยึด
ต าแหน่งของหลัก
ได้ 
2. เขียนตัวเลข 
แสดงจ านวนใน 
รูปกระจายได้ 
3. เปรียบเทียบ
และเรียงล าดับ
จ านวนนับได ้
4. เปรียบเทียบ
และเรียงล าดับ
เศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเท่ากันได้ 
5. เปรียบเทียบ
และเรียงล าดับ
ทศนิยมหนึ่ง
ต าแหน่งได้ 

1. ทักษะการ
เปรียบเทียบ 
2. ทักษะการ
เรียงล าดับ 

1. เขียนเปรียบเทียบ
และเรียงล าดับ 
จ านวนนับ ศูนย์ 
เศษส่วนและทศนิยม
หนึ่งต าแหน่งตามที่
ก าหนดให้ 

1. การก าหนด
เกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบและ
การเรียงล าดับ 
2. พิจารณาจ านวน
นับ ศูนย์ เศษส่วน
หรือทศนิยม เพื่อ
เปรียบเทียบและ
เรียงล าดับ 
3. แสดงวิธีการ
เปรียบเทียบและ 
เรียงล าดับจ านวน
นับ ศูนย์ เศษส่วน
หรือทศนิยม 
4. สรุปหลักเกณฑ์
เปรียบเทียบและ
เรียงล าดับ   
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สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ

ด าเนินการต่างๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา  
 

ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ 

ท าอะไรได้ 
ทักษะ
การคิด 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
แนวการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
1. บวก ลบ คูณ 
หาร และบวก  
ลบ คูณ หาร
ระคนของ
จ านวนนับและ
ศูนย์ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึง
ความสมเหตุ 
สมผลของ
ค าตอบ 

นักเรียนรู้อะไร 
การบวก ลบ คูณ หาร 
ระคน เป็นการ 
ด าเนินการที่มาก 
กว่าหนึ่งขั้นตอน 
และการตรวจสอบ
ค าตอบใช้การ
พิจารณาความ 
สัมพันธ์ของจ านวน
ที่เกิดจากการบวก 
ลบ คูณ และหาร 
นักเรียนท าอะไรได้ 
1. หาผลลัพธ์การ
บวกและการลบ
จ านวนนับได ้
2. คูณจ านวนหนึ่ง
หลักกับจ านวน
มากกว่าสี่หลักได้ 
3. คูณจ านวนที่
มากกว่าหนึ่งหลักกับ
จ านวนที่มาก 
กว่าสองหลักได้ 
4. หารจ านวนนับที่
ตัวหารไม่เกินสาม
หลักได้ 
5. หาผลลัพธ์ของ
โจทย์การบวก ลบ 
คูณ หารระคนได้ 

1. ทักษะ
การแปล
ความ 
2. ทักษะ
การให้
เหตุผล 

1. เขียนแสดงการหา
ผลบวก ลบ คูณ หาร 
จ านวนนับและศูนย์ 
2. เขียนแสดงการหา
ผลบวก ลบ คูณ หาร
ระคน จ านวนนับ
และศูนย์ 
3. เขียนแสดงการหา
ผลบวก ลบ คูณ หาร 
จ านวนนับและศูนย์
จากสิ่งที่นักเรียนเห็น
ในชีวิตประจ าวัน 

1. ท าความเข้าใจ
ความหมาย 
2. หาวิธีการน า 
เสนอความหมาย 
3. แสดงวิธีการ
บวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ 
หารระคน  
4. ฝึกปฏิบัติ 
โดยท าชิ้นงาน 
5. สรุปและเรียบ
เรียงหลักเกณฑ์ 
วิธีการ  
6. พิจารณาให้
เหตุผลความ
สมเหตุสมผล 
ของค าตอบ 
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ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ 

ท าอะไรได้ 
ทักษะการ

คิด 
ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
 
 
 
 
 
 
 

6. หาค่าเฉลี่ยได้ 
7. พิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลของ
ค าตอบที่ได้จากการ
บวก ลบ คูณ หาร และ
บวก ลบ คูณ หาร
ระคน 

   

2. วิเคราะห์และ
แสดงวิธีหา
ค าตอบของ
โจทย์ปัญหาและ
โจทย์ปัญหา
ระคนของ
จ านวนนับและ
ศูนย์พร้อม 
ทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุ 
สมผลของ
ค าตอบ และ
สร้างโจทย์ได้ 
 

นักเรียนรู้อะไร   
การแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบ การคูณ 
การหาร และการบวก 
ลบ คูณ หารระคน 
สามารถท าได้หลายวิธี 
แต่ควรเลือกวิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสม 
และด าเนินการตาม
ขั้นตอนของการ
แก้ปัญหา 
นักเรียนท าอะไรได้ 
1. วิเคราะห์และแสดง
วิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา และโจทย์
ปัญหาระคนของ
จ านวนนับและศูนย์ได้ 
2. พิจารณาความ 
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
ที่ได้จากโจทย์ปัญหา 
และโจทย์ปัญหาระคน 
ได้   

1. ทักษะ
กระบวน 
การคิด
แก้ปัญหา 
2. ทักษะ
การน า
ความรู้ไป
ใช้ 
 

1. เขียนแสดง 
ขั้นตอนการแก้ 
โจทย์ปัญหา 
2. เขียนแสดง 
ขั้นตอนการแก้ 
โจทย์ปัญหาระคน 
3. สร้างโจทย์จาก
ชีวิตจริงพร้อม
แสดงวิธีหาค าตอบ 
และพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 
4. จัดท าหนังสือ 
เล่มเล็ก หรือ
โครงงานเก่ียวกับ
โจทย์ปัญหาใน 
ชีวิตจริง 

1. ท าความเข้าใจ
โจทย์ปัญหาและ
โจทย์ปัญหาระคน 
2. วางแผนในการ
แก้ปัญหา 
3. ด าเนินการ
ตามแผนที่
วางแผนไว้ 
4. สรุปและ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของ
ผลงาน 

 3. สร้างโจทย์ปัญหา
การบวก การลบ การ
คูณ และการหารได้ 
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ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ 

ท าอะไรได้ 
ทักษะ 
การคิด 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
3. บวกและลบ
เศษส่วนที่มี 
ตัวส่วนเท่ากัน 
 

นักเรียนรู้อะไร   
การบวกและการลบ 
เศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ากันท าได้โดยน าตัว
เศษมาบวกและลบกัน 
โดยตัวส่วนคงเดิม 
นักเรียนท าอะไรได้ 
บวกและลบเศษส่วน 
ที่มีตัวส่วนเท่ากันได้ 
 

1. ทักษะ
การแปล
ความ 
 

เขียนแสดงการหา
ผลบวกและลบ
เศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ากัน 

1. ท าความเข้าใจ
ความหมาย 
2. หาวิธีการน า 
เสนอความหมาย 
3. แสดงวิธีการ
บวก ลบ คูณ หาร
และบวก ลบ
เศษส่วน 
4. ฝึกปฏิบัติโดย
ท าชิ้นงาน 
5. สรุป  
เรียบเรียง
หลักเกณฑ์ 
วิธีการ  

 
สาระที่ 2  การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด  
 

ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ท า

อะไรได้ 
ทักษะ 
การคิด 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
1. บอกความ 
สัมพันธ์ของ 
หน่วยการวัด 
ความยาว 
น้ าหนัก 
ปริมาตร หรือ 
ความจุ และ
เวลา 

นักเรียนรู้อะไร   
หน่วยความยาว ได้แก่ 
มิลลิเมตร  เซนติเมตร 
เมตร กิโลเมตร วา  
หน่วยการชั่ง ได้แก่
กิโลกรัม กรัม ขีด และ
เมตริกตัน หน่วย
ปริมาตรหรือความจุ 
ได้แก่ ลิตร มิลลิลิตร 
ลูกบาศก์เซนติเมตร  
ถัง เกวียน    
 

1. ทักษะ
การ
เชื่อมโยง 

เขียนบันทึกผล
ความสัมพันธ์
ของหน่วยการ
วัด      ความ
ยาว น้ าหนัก  
ปริมาตรหรือ
ความจุ และ
เวลาจาก
สถานการณ์ 
ที่ก าหนดให้ 

1. พิจารณาความ 
สัมพันธ์ของหน่วย 
การวัด 
2. เลือกหน่วย 
การวัดที่มีความ 
เกี่ยวข้องกันมา
สัมพันธ์กัน 
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ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ 

ท าอะไรได้ 
ทักษะ 
การคิด 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
 และหน่วยเวลา ได้แก่ 

วินาที  นาที ชั่วโมง วัน  
สัปดาห์ เดือน ปี   
นักเรียนท าอะไรได้  
1. บอกความสัมพันธ์ของ
หน่วยความยาว  
(เซนติเมตรกับมิลลิเมตร  
เมตรกับเซนติเมตร  
กิโลเมตรกับเมตร   
วากับเมตร) ได้ 
2. บอกความสัมพันธ์ของ
หน่วยการชั่ง (กรัมกับ
กิโลกรัม กิโลกรัมกับ
เมตริกตัน ขีดกับกรัม) ได้ 
3. บอกความสัมพันธ์ของ
หน่วยการตวง (มิลลิลิตร 
กับลูกบาศก์เซนติเมตร 
มิลลิลิตรกับลิตร ลูกบาศก์
เซนติเมตรกับลิตร ถังกับ
เกวียน) ได้   
4. บอกความสัมพันธ์ของ
หน่วยและเวลา (วินาทีกับ
นาที นาทีกับชั่วโมง ชั่วโมง
กับวัน วันกับสัปดาห์ วันกับ
เดือน เดือนกับปี วันกับปี) 
ได ้ 

  3. อธิบายความ 
สัมพันธ์ และ 
ความหมายของ
หน่วยการวัดที่ 
น ามาเชื่อมโยงกัน 
4. สร้างสถานการณ์ 
ให้ฝึกปฏิบัต ิ
5. สรุปความสัมพันธ์
และบันทึกผล 

2. หา
พ้ืนที่ 
ของรูป
สี่เหลี่ยม
มุมฉาก 
 

นักเรียนรู้อะไร   
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
เท่ากับความกว้าง คูณความ
ยาว และหน่วยในการวัด
พ้ืนที่คือตารางหน่วย เช่น 
ตารางเซนติเมตร  
ตารางเมตร เป็นต้น 

ทักษะ
การน า
ความรู้
ไปใช้ 

เขียนแสดงการ 
หาพื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
จากสถานการณ์ 
ที่ก าหนดให้/ 
สภาพจริงที่ 
พบเห็น 

1. ทบทวนความรู้
เดิม 
2. สังเกต 
3. มองเห็นความ
เหมือนกันของ
สถานการณ์ใหม่กับ
สถานการณ์เดิม 
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ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ 

ท าอะไรได้ 
ทักษะ 
การคิด 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
    4. น าความรู้ไปใช้ใน

สถานการณ์ใหม่ 
ที่ใกล้เคียงกับที่
เรียนรู้มาแล้ว 

3. บอกเวลา
บนหน้าปัด
นาฬิกา อ่าน
และเขียน
เวลาโดยใช้
จุด และบอก
ระยะเวลา 

นักเรียนรู้อะไร   
นาฬิกาเป็นเครื่องมือ 
บอกเวลา โดยเข็มยาว
ของนาฬิกาบอกเวลา  
เป็นนาที และเข็มสั้น 
ของนาฬิกาบอกเวลา 
เป็นชั่วโมง 
นักเรียนท าอะไรได้ 
1. บอกเวลาเป็นนาฬิกา 
และนาทีได้ 
2. เขียนบอกเวลาโดยใช้
จุดและอ่านเวลาได้ 
3. บอกระยะเวลาได้ 

1. ทักษะ
การระบุ 
2. ทักษะ
การแปล
ความ 

1. อ่านและเขียน
เวลาจาก
สถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันทั้ง
กลางวันและ
กลางคืน 
2. ตอบถาม
เกี่ยวกบัระยะ 
เวลา ใช้เวลาเรียน 
40 นาที เลิกเรียน
คณิตศาสตร์เวลา
เท่าไร  
- หยุดพัก
รับประทาน
อาหารกลางวัน
เวลา 11.30 น. 
ขณะนี้เวลา 
10.45 น. อีกกี่
นาทจีะถึงเวลา
หยุดพัก 

1. ท าความเข้าใจใน
ข้อมูล 
2. วิเคราะห์และแปล
ความหมายของ
ข้อมูล 
3. การน าเสนอข้อมูล
ที่แปลความแล้ว 

4. คาดคะเน
ความยาว 
น้ าหนัก  
ปริมาตร 
หรือความจุ 

นักเรียนรู้อะไร   
การคาดคะเนความยาว
น้ าหนักปริมาตรหรือ
ความจุ เป็นการบอก
ความยาว น้ าหนัก  
ปริมาตร หรือความจุ  
ให้ได้ใกล้เคียงความเป็น
จริงโดยไม่ใช้เครื่องวัด 

ทักษะการ
ให้เหตุผล 

เขียนบันทึกการ
คาดคะเนความ
ยาว น้ าหนัก 
ปริมาตร หรือ
ความจุ ตามสิ่ง
ที่ครูก าหนดให้
และให้นักเรียน
คิดเองน าเสนอ
ความแตกต่าง 

1. สังเกตรับรู้และ
รวบรวมข้อมูล 
2. ค้นหาสาเหตุของ
การคาดคะเนและ
ลักษณะการ
คาดคะเน 
3. วิเคราะห์และ
ตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของการ 
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ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ 

ท าอะไรได้ 
ทักษะ 
การคิด 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด 

    คาดคะเน 
4. อธิบายความเป็นไปได้เพ่ือให้
สอดคล้องกันทั้งเหตุและผล 
5. สรุปและตรวจสอบ 

 
สาระที่ 2  การวัด 
มาตรฐาน ค 2.2  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
 

ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ 

ท าอะไรได้ 
ทักษะ 
การคิด 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
1. แก้ 
ปัญหา
เกี่ยวกับ
การวัด
ความยาว 
การชั่ง   
การตวง 
เงิน และ
เวลา 

นักเรียนรู้อะไร   
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การวัดความยาว การชั่ง
การตวง เงิน และเวลา 
สามารถท าได้หลายวิธี 
แต่ควรเลือกวิธีแก้ปัญหา 
ทีเ่หมาะสมและด าเนินการ 
ตามขั้นตอนของการแก้ 
ปัญหา 
นักเรียนท าอะไรได้ 
วิเคราะห์สถานการณ์
และหาค าตอบ เมื่อ
ก าหนดสถานการณ์
เกี่ยวกับการวัดความ 
ยาว การชั่ง การตวง  
เงิน และเวลาได้ 

ทักษะ
กระบวน 
การคิด
แก้ปัญหา 
 

เขียนแสดงการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ 
การวัดความยาว   
การชั่ง การตวง เงิน  
และเวลาที่ใช้ใน 
ชีวิตจริง 

1. ท าความเข้าใจ
ปัญหา 
2. วางแผนออกแบบ
การแก้ปัญหาโดย
ค านึงถึงสิ่งที่ 
เกี่ยวข้อง 
3. ด าเนินการตาม
แผนโดยมีการ
ตรวจสอบแต่ละ
ขั้นตอนตามที่ปฏิบัติ 
4. ตรวจสอบและ
สรุปการแก้ปัญหา 

2. เขียน
บันทึก
รายรับ
รายจ่าย 

นักเรียนรู้อะไร   
การบันทึก รายรับ- 
รายจ่าย ลงในตารางให้
เป็นหมวดหมู่ จะช่วยให้
อ่านรายรับรายจ่ายได้
สะดวกและชัดเจนขึ้น 

1. ทักษะ
การเรียง 
ล าดับ 
2. ทักษะ
การ
วิเคราะห์ 

1. เขียนบันทึก
รายรับ รายจ่าย
ส่วนตัว ตามระยะ 
เวลาที่ก าหนด 
2. เขียนบันทึกราย 
รับรายจ่ายครัวเรือน
ตามระยะที่ก าหนด  

1. การจดบันทึก 
2. วิเคราะห์รายการ 
แล้วเรียงล าดับ  
3. สังเคราะห์ข้อมูล  
4. น าความรู้ไปใช้ 
โดยปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
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ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ 

ท าอะไรได้ 
ทักษะ 
การคิด 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
 นักเรียนท าอะไรได้ 

เขียนบันทึกรายรับ 
รายจ่ายได้ 

3. ทักษะการ
สังเคราะห์ 
4. ทักษะการ
น าความรู้ 
ไปใช้ 
 

3. ออกแบบบัญชี
รายรับรายจ่าย และ
บัญชีเงินออม เป็น
เวลา 2 สัปดาห์  
โดยใช้ข้อมูลจาก
ชีวิตจริง 

 

3. อ่านและ
เขียนบันทึก
กิจกรรม
หรือ 
เหตุการณ์ที่
ระบุเวลา 

นักเรียนรู้อะไร   
การบันทึกกิจกรรม 
หรือเหตุการณ์ท่ี
ระบุเวลาจะช่วยให้
อ่านได้สะดวกและ
ชัดเจนขึ้น 
นักเรียนท าอะไรได้ 
1. อ่าน เขียน 
บันทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ที่ระบุ
เวลาได้ 
2. อ่านตารางเวลา
ได้ 

1. ทักษะการ
เรียงล าดับ 
2. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
3. ทักษะการ
สังเคราะห์ 
 

1. เขียนบันทึก
เหตุการณ์ต่างๆ ที่
นักเรียนท าในหนึ่ง
สัปดาห์พร้อมทั้ง
ระบุเวลา 
2. หาตารางเวลาใน
ชีวิตจริง ตั้งค าถาม
จากตารางเวลาให้
เพ่ือนๆ ในชั้นตอบ 
 

1. การจดบันทึก 
2. วิเคราะห์แล้ว
เรียงล าดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ท่ีระบุ
เวลา 
3. สังเคราะห์ข้อมูล 
แล้วเขียนบันทึก
กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ที่ระบุเวลา 
4. น าเสนอผลงาน 
 

 
สาระที่ 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 

ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ 

ท าอะไรได้ 
ทักษะ 
การคิด 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
1. บอกชนิด
ของมุม ชื่อมุม 
ส่วนประกอบ 
ของมุม และ
เขียน
สัญลักษณ์ 

นักเรียนรู้อะไร      
ชนิดของมุมพิจารณา
จากขนาดของมุม 
ส่วนชื่อมุม เรียกตาม
อักษรสามตัว หรือใน
บางกรณีเรียกสั้นๆ 
เฉพาะชื่อจุดยอดมุม  

1. ทักษะ
การระบุ 

1. อ่านและเขียน
ชนิดของมุม ชื่อมุม 
ส่วนประกอบของมุม 
2. เขียนสัญลักษณ์ 
แทนมุม 
3. ให้เลือกอุปกรณ์/ 
หาภาพเครื่องใช้ต่างๆ 

1. สังเกต 
2. บอกข้อมูล 
3. เชื่อมโยง
ลักษณะจากการ
สังเกตกับลักษณะ
ทีเ่คยรู้มาก่อนหรือ 
จากประสบการณ์ 
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ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ 

ท าอะไรได้ 
ทักษะ
การคิด 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
 นักเรียนท าอะไรได้ 

1. บอกชนิดของมุมที่
ก าหนดให้ว่าเป็นมุม
ชนิดใดได ้
2. บอกชื่อมุม  
ส่วนประกอบของมุม
และเขียนสัญลักษณ์
แทนมุมได้ 

 ที่พบเห็นในชีวิตจริง 
ว่ามีส่วนประกอบใด
เป็นมุมชนิดใด อย่าง
น้อย 10 ตัวอย่าง 

 

2. บอกได้ว่า
เส้นตรงหรือ
ส่วนของ
เส้นตรงคู่ใด
ขนานกัน
พร้อมทั้งใช้
สัญลักษณ์
แสดงการ
ขนาน 
 

นักเรียนรู้อะไร   
เส้นตรงหรือส่วนของ
เส้นตรงคู่ใดท่ีอยู่บน
ระนาบเดียวกัน 
ขนานกันก็ต่อเมือ่ 
แต่ละเส้นมรีะยะ 
ห่างเท่ากันตลอดเส้น 
นักเรียนท าอะไรได้ 
บอกได้ว่าเส้นตรง 
หรือส่วนของเส้นตรง 
คู่ใดขนานกันและ
เขียนสัญลักษณ์แสดง 
การขนานได้ 

ทักษะ 
การสรุป
อ้างอิง 

1. เขียนแสดงเส้น 
ตรงหรือส่วนของ
เส้นตรงที่ขนานกัน  
2. เขียนสัญลักษณ์
แทนการขนาน 
3. ท าสมุดเล่มเล็ก 
วาดภาพสิ่งของที่ 
พบเห็นในชีวิตจริง 
ที่มสี่วนขนานกัน  
10 อย่าง 

1. สังเกตลักษณะ
ความสัมพันธ์กัน 
2. ขยายลักษณะ
ความสัมพันธ์กัน
โดยการอ้างอิง 
จากทฤษฎี 
3. สรุปข้อมูลจาก
ความสัมพันธ์กัน 
 

3. บอกส่วน 
ประกอบของ 
รูปวงกลม 
 

นักเรียนรู้อะไร   
รูปที่มีจุดทุกจุดบน
ขอบของรูปห่างจาก
จุดคงที่จุดหนึ่งเป็น
ระยะทางเท่ากัน 
เรียกว่า รูปวงกลม  
จุดคงที่เรียกว่า จุด
ศูนย์กลาง  และระยะ 
ทางท่ีเท่ากัน เรียกว่า  
รัศมี  

ทักษะการ 
คัดแยก 

เขียนแสดงราย 
ละเอียดส่วน 
ประกอบของ 
รูปวงกลม 

1. สังเกต 
2. บอกข้อมูลจาก
สิ่งที่สังเกตได้ว่ามี
อะไรบ้างและมี
ลักษณะอย่างไร 
3. การคัดแยกสิ่งที่
มีลักษณะเหมือนกัน
หรือแตกต่างกันเป็น
กลุ่ม 
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ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ 

ท าอะไรได้ 
ทักษะ 
การคิด 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
    4. การพิจารณาสิ่งที่

คัดแยกเพ่ือจัดกลุ่ม
ตามทฤษฎี 
5. จัดส่วนประกอบ 
เป็นแต่ละชนิดพร้อม
อธิบายลักษณะตาม
ทฤษฎีและการค้นพบ 
จากการสังเกต 

4. บอกได้ว่ารูปใด
หรือส่วนใดของ 
สิ่งของมีลักษณะ
เป็นรูปสี่เหลี่ยม 
มุมฉากและ
จ าแนกได้ว่าเป็น
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
หรือรูปสี่เหลี่ยม 
ผืนผ้า 

นักเรียนรู้อะไร   
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมี
มุมทั้งสี่เป็นมุมฉาก 
ส่วนรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสมีด้านทุกด้าน
ยาวเท่ากัน และรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า จะมี
ด้านตรงกันข้ามยาว
เท่ากัน    
นักเรียนท าอะไรได้ 
1. บอกได้ว่ารูปใดหรือ
ส่วนใดของสิ่งของมี
ลักษณะเป็นรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก  
2. จ าแนกได้ว่ารูป
สี่เหลี่ยมมุมฉากที่
ก าหนดให้เป็นรูปสี
เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ทักษะ
การ
จ าแนก 

เขียนตารางแสดง 
การจ าแนกสิ่ง 
ของที่มีลักษณะ
เป็นรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก รูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส
หรือรูปสี่เหลี่ยม 
ผืนผ้า 
 

1. การสังเกต 
2. กระบวนการ 
จ าแนก จัดกลุ่มรูป 
สี่เหลี่ยมตามเกณฑ์ 
3. อธิบายผลการ 
จ าแนกอย่างมี 
หลักเกณฑ์ 
 

5. บอกได้ว่ารูป
เรขาคณิตสองมิติ
รูปใดเป็นรูปที่มี
แกนสมมาตรและ
บอกจ านวนแกน
สมมาตร   

นักเรียนรู้อะไร   
รูปที่เมื่อพับครึ่งแล้ว 
รูปทั้งสองข้างของ
รอยพับทับกันสนิท 
เรียกรูปนั้นว่า รูปที่มี
แกนสมมาตร 

ทักษะ
การ
จ าแนก 

1. เขียนแสดง
แกนสมมาตรของ
รูปเรขาคณิตสอง
มิติที่ก าหนด 
 

1. การสังเกต 
2. กระบวนการ 
จ าแนก จัดกลุ่ม  
3. อธิบายผลการ 
จ าแนกอย่างมี 
หลักเกณฑ์ 
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ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ 

ท าอะไรได้ 
ทักษะ 
การคิด 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
 และรอยพับพับนั้น 

เรียกว่า แกนสมมาตร 
นักเรียนท าอะไรได้ 
บอกได้ว่ารูปเรขา 
คณิตสองมิติ รูปใดมี
แกนสมมาตรและ 
มีแกนสมมาตรจ านวน
เท่าใด 
 

 2. เขียนตารางแสดงการ 
จ าแนกรูป เรขาคณิตสอง 
มิติที่มีแกนสมมาตร และ
ไม่มีแกนสมมาตร พร้อม
ทั้งบอกจ านวนแกน
สมมาตร  
3. ให้สร้างรูปเรขาคณิต 
ที่มีจ านวนแกนสมมาตร
แตกต่างกันให้ได้มากท่ีสุด
น ามาจัดป้ายนิเทศ 

 
 

 
สาระที่ 3  เรขาคณิต  
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial Reasoning) และ

ใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometric Model) ในการแก้ปัญหา 
 

ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ 

ท าอะไรได้ 
ทักษะ 
การคิด 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

1. น ารูป
เรขาคณิตมา
ประดิษฐ์เป็น
ลวดลาย
ต่างๆ  
 

นักเรียนรู้อะไร   
 รูปเรขาคณิตใช้
ประดิษฐ์ลวดลายได้ 
นักเรียนท าอะไรได ้
น ารูปเรขาคณิต 
มาประดิษฐ์เป็น 
ลวดลายต่างๆ 

1. ทักษะ
กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ 
2. ทักษะการ
สังเคราะห์ 

ใช้รูปเรขา 
คณิตประดิษฐ์
เป็นลวดลาย
ต่างๆ หลายๆ 
แบบ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ 
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง 
3. เลือกข้อมูลที่
สอดคล้องกับวัตถุ 
ประสงค์ 
4. น าข้อมูลมาออกแบบ 
กรอบความคิด ส าหรับ
สร้างสิ่งใหม่ 
5. สร้างสิ่งใหม่ตาม
วัตถุประสงค์ 
6. น าเสนอผลงาน 
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สาระที่ 4  พีชคณิต 
มาตรฐาน  ค 4.1  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (Pattern) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
 

ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ 

ท าอะไรได้ 
ทักษะ 
การคิด 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
1. บอกจ านวน
และความสัมพันธ์
ในแบบรูปของ
จ านวนที่เพ่ิมข้ึน
หรือลดลงทีละ
เท่ากัน 

นักเรียนรู้อะไร   
แบบรูปของจ านวน
เป็นชุดของจ านวน 
ที่มีความสัมพันธ์กัน 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
นักเรียนท าอะไรได้
1. บอกจ านวน
ต่อไปของแบบรูป
ของจ านวนที่เพ่ิม 
ขึ้นหรือลดลงทีละ
เท่ากัน และสรุปให้
เหตุผลได้ เช่น 
44 48 52 _ (60) 
76 82 88 _ (100) 
2. บอกจ านวนที่
หายไปของแบบรูป
ของจ านวนที่เพ่ิม 
ขึ้นหรือลดลงทีละ
เท่ากัน พร้อมสรุป
ให้เหตุผลได้ เช่น 
44 _ 52 56 (48) 
_ 82 88 94 (76) 
3. อธิบายความ 
สัมพันธ์ของแบบ
รูปว่าเป็นแบบรูป 
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง
อย่างไร 
4. แทนค่า 
ตรวจสอบ และ
สรุปความสัมพันธ์ 

1. ทักษะ
การ
เชื่อมโยง 
2. ทักษะ
การหา
แบบแผน 
3. ทักษะ
การจัดกลุ่ม 
 

1. แบบฝึกให้
บอกจ านวนต่อไป
ของแบบรูปที่
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ทีละเท่าๆ กัน 
2. แบบฝึกให้หา
จ านวนที่หายไป
ของแบบรูปที่
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ทีละเท่าๆ กัน 
3. สร้างแบบรูป
ของจ านวนที่
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ทีละเท่ากัน 

1. สังเกตและ
วิเคราะห์ 
2. เชื่อมโยงความ 
สัมพันธ์ 
3. ดึงองคป์ระกอบ 
ที่เป็นลักษณะร่วม
กันออกมา 
4. น าเสนอ 
แบบแผนที่พบ 
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ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ 

ท าอะไรได้ 
ทักษะ 
การคิด 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
2. บอกรูปและ
ความสัมพันธ์ใน
แบบรูปของรูปที่
ก าหนดให้ 

นักเรียนรู้อะไร   
แบบรูปของรูป
เรขาคณิตเป็นชุด
ของรูปเรขาคณิตท่ี
มีความสัมพันธ์กัน
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
นักเรียนท าอะไรได้ 
1. บอกรูปต่อไป  
ที่อยู่ในแบบรูป
เรขาคณิตหรือ 
แบบรูปอื่นๆ ที่
ก าหนดให้และบอก
ความสัมพันธ์ได้ 
2. เมื่อก าหนดแบบ
รูปของรูปเรขาคณิต 
หรือแบบรูปอื่นๆ 
สามารถบอกรูป 
ต่อไปที่อยู่ในแบบ
รูปที่ก าหนดให้ 
และบอกความ 
สัมพันธ์ได้ 
3. สร้างผลงานการ
ออกแบบลวดลาย
โดยใช้แบบรูปของ
รูปเรขาคณิตได้ 

1. ทักษะ
การ
เชื่อมโยง 
2. ทักษะ
การหา
แบบแผน 
3. ทักษะ
การจัดกลุ่ม 
 

1. เขียนแสดง
แบบรูปพร้อมทั้ง
อธิบายความ 
สัมพันธ์ในแบบ
รูปของรูปที่
ก าหนดให้ 
2. สร้างรูปแบบ
เรขาคณิตที่พบ
ในชีวิตจริงมา
ออกแบบเป็น
ลวดลายของใช้
ในบ้าน 1 อย่าง 

1. การสังเกตและ
วิเคราะห์ 
2. การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ 
3. การดึง
องค์ประกอบที่เป็น
ลักษณะร่วมกัน
ออกมา 
4. น าเสนอแบบแผน
ที่พบ 
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สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ 

ท าอะไรได้ 
ทักษะ 
การคิด 

ชิ้นงาน/
ภาระงาน 

แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด 

1. รวบรวม
และจ าแนก
ข้อมูล 

นักเรียนรู้อะไร   
การรวบรวมและการ
จ าแนกข้อมูลเป็นวิธี 
การทางสถิติเบื้องต้น 
นักเรียนท าอะไรได้ 
เก็บรวบรวมข้อมูล
และจ าแนกข้อมูลที่
นักเรียนสนใจได้ 
 

ทักษะการ
จ าแนก
ประเภท 

1. เขียน
รายงาน
น าเสนอ 
- ข้อมูล
จากการ
รวบรวม 
- การแยก 
ประเภท 
ของข้อมูล 

1. สังเกตข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมข้อมูลจากความสนใจ 
2. วิเคราะห์ความเหมือนและ
ความแตกต่างของข้อมูล 
3. ก าหนดเกณฑ์เพ่ือจัด
ประเภทของข้อมูล 
4. แยกประเภทของข้อมูล 
ตามเกณฑ์ 
5. จัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะ
เหมือนกันตามเกณฑ์ 
6. น าเสนอข้อมูลตาม 
การจ าแนกประเภท 

2. อ่าน
ข้อมูลจาก 
แผนภูมิ
รูปภาพ   
แผนภูมิ
แท่งและ
ตาราง 

นักเรียนรู้อะไร   
แผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแท่งและ
ตารางเป็นวิธีการน า 
เสนอข้อมูลอย่างหนึ่ง 
นักเรียนท าอะไรได้ 
อ่านข้อมูลจากแผน 
ภูมิรูปภาพ แผนภูมิ
แท่งและตารางได้ 

1. ทักษะ
การระบุ 
2. ทักษะ
การแปล
ความ 

อ่านข้อมูล
จาก
แผนภูมิ
รูปภาพ  
แผนภูมิ
แท่ง 
และตาราง 

1. ท าความเข้าใจในข้อมูล 
2. วิเคราะห์และแปล
ความหมายของข้อมูล 
3. การน าเสนอข้อมูลที่แปล
ความแล้ว 

3. เขียน
แผนภูม ิ
รูปภาพ 
และ 
แผนภูมิ
แท่ง 
 

นักเรียนรู้อะไร   
แผนภูมิรูปภาพ แผน 
ภูมิแท่ง และตาราง
เป็นวิธีการน าเสนอ
ข้อมูลอย่างหนึ่ง 
นักเรียนท าอะไรได้ 
น าเสนอข้อมูลโดยใช้
แผนภูมิรูปภาพและ
แผนภูมิแท่ง 

ทักษะการ
แปลความ 

1. เขียน
แผนภูมิรูป 
ภาพแสดง
ข้อมูล 
2. เขียน
แผนภูมิ
แท่งแสดง
ข้อมูล 

1. ท าความเข้าใจในข้อมูลและ
ความหมายของข้อมูล 
2. ก าหนดวิธีการน าเสนอข้อมูล 
3. ออกแบบการน าเสนอข้อมูล 
4. เรียบเรียงข้อมูลตาม
ความหมายของข้อมูล 
5. ถ่ายทอดข้อมูลตามรูปแบบ 
ที่ต้องการน าเสนอ 

 



33 
 

สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร์และการน าเสนอเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 

ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/

ท าอะไรได้ 
ทักษะ
การคิด 

ชิ้นงาน/
ภาระงาน 

แนวการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
1. ใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหา   
2. ใช้ความรู้ ทักษะ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสารการ
สื่อความหมาย  และการน า 
เสนอได้อย่างถูกต้อง 
5. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ใน
คณิตศาสตร์และเชื่อมโยง 
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 

จะน าไปแทรกใน สาระท่ี 1 - 5  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

 
2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  วิลสัน (Wilson, 1971) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ความสามารถทางด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และจ าแนก
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสติปัญญาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ออกเป็น 4 ระดับ คือ  
  1.  ความรู้ความจ าเกี่ยวกับการคิดค านวณ (Computation) พฤติกรรมในระดับนี้ 
ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้  
   1.1  ความรู้ความจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) เป็น
ความสามารถที่จะระลึกถึงข้อเท็จจริงที่นักเรียนเคยได้รับจากการเรียนการสอนมาแล้ว ค าถามที่วัด
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ความสามารถในระดับนี้จะเกี่ยวกับข้อเท็จจริงตลอดจนความรู้พ้ืนฐานซึ่งนักเรียนได้สั่งสมมาเป็นระยะ
เวลานานแล้ว 
   1.2 ความรู้ความจ าเกี่ยวกับศัพท์และนิยาม (Knowledge of Terminology) 
เป็นความสามารถในการระลึกหรือจ าศัพท์และนิยามต่างๆ ได้ โดยค าถามอาจจะถามโดยตรงหรือ      
โดยอ้อมก็ได้ แต่ต้องไม่อาศัยการคิดค านวณ  
   1.3 ความรู้ความจ าเกี่ยวกับการใช้กระบวนการคิดค านวณ (Ability of Carry 
out Algorithms) เป็นความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริงหรือนิยาม และกระบวนการที่ได้เรียนมาแล้ว
มาคิดค านวณตามล าดับขั้นตอนที่เคยเรียนรู้มา ข้อสอบที่วัดความสามารถด้านนี้ต้องเป็นโจทย์ง่ายๆ 
คล้ายคลึงกับตัวอย่าง นักเรียนไม่ต้องพบกับความยุ่งยากในการตัดสินใจเลือกใช้กระบวนการ  
  2.  ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมระดับ
ความรู้ความจ าเกี่ยวกับการคิดค านวณแต่ซับซ้อนมากกว่า แบ่งออกเป็น 6 ขั้น ดังนี้  
   2.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับมโนมิติ (Knowledge of Concepts) เป็นความสามารถ 
ที่ซับซ้อนมากกว่าความรู้ความจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เพราะมโนมติเป็นนามธรรม ซึ่งประมวลจาก
ข้อเท็จจริงต่างๆ ต้องอาศัยการตัดสินใจในการตีความหมายหรือยกตัวอย่างของมโนมตินั้น  โดยใช้
ค าพูดของตนหรือเลือกความหมายที่ก าหนดให้ ซึ่งเขียนในรูปใหม่หรือยกตัวอย่างใหม่ที่แตกต่างไป
จากที่เคยเรียนในชั้นเรียน มิฉะนั้นจะเป็นการวัดความจ า  
   2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎทางคณิตศาสตร์ และการสรุปอ้างอิงเป็นกรณีทั่ว 
ไป (Knowledge of Principle, Rules and Generalization) เป็นความสามารถในการน าเอาหลักการ กฎ 
และความเข้าใจเกี่ยวกับมโนมิติ ไปสัมพันธ์กับโจทย์ปัญหาจนได้แนวทางในการแก้ปัญหา ถ้าค าถามนั้นเป็น
ค าถามเกีย่วกับหลักการและกฎ ที่นักเรียนเพ่ิงเคยพบเป็นครั้งแรกอาจจัดเป็นพฤติกรรมในระดับการวิเคราะห์
ก็ได้  
   2.3 ความเข้าใจในโครงสร้างคณิตศาสตร์ (Knowledge of Mathematical Structure) 
ค าถามที่วัดพฤติกรรมระดับนี้ เป็นค าถามที่วัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบจ านวน และโครงสร้างทาง
พีชคณิต  
   2.4 ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปัญหาจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งเป็น
ความสามารถในการแปลข้อความที่ก าหนดให้เป็นข้อความใหม่หรือภาษาใหม่ เช่น แปลจากภาษาพูดให้เป็น
สมการ ซึ่งมีความหมายคงเดิม โดยไม่รวมถึงกระบวนการแก้ปัญหา (Algorithms) หลังจากแปลแล้วอาจกล่าว
ได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ง่ายที่สุดของพฤติกรรมระดับความเข้าใจ  
   2.5  ความสามารถในการคิดตามแนวของเหตุผล (Ability to Follow a Line of 
Reasoning) เป็นความสามารถในการอ่านและเข้าใจข้อความทางคณิตศาสตร์  ซึ่งแตกต่างไปจาก
ความสามารถในการอ่านท่ัวๆ ไป  
   2.6  ความสามารถในการอ่านและตีความโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Ability 
to Read and Interpret a Problem) เป็นความสามารถในการอ่านและเข้าใจข้อความข้อความทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งแตกต่างไปจากความสามารถในการอ่านทั่วๆ ไป  
  3. การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่นักเรียน
คุ้นเคย เพราะคล้ายกับปัญหาที่นักเรียนประสบอยู่ในระหว่างเรียน หรือแบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องเลือก
กระบวนการแก้ปัญหา และด าเนินการแก้ปัญหาได้โดยไม่ยาก พฤติกรรมในระดับนี้แบ่งออกเป็น 4 ขั้น คือ  
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   3.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาที่คล้ายกับปัญหาที่ประสบอยู่ในระหว่างเรียน 
(Ability to Solve Routine Problem) นักเรียนต้องอาศัยความสามารถในระดับความเข้าใจและ
เลือกกระบวนการแก้ปัญหาจนได้ค าตอบออกมา  
   3.2  ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to Make Comparisons) เป็น
ความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด เพ่ือสรุปการตัดสินใจ ซึ่งในการ
แก้ปัญหาขั้นนี้อาจต้องใช้วิธีการคิดค านวณ และจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความ 
สามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล  
   3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล (Ability to Analyze Data) เป็นความ 
สามารถในการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง ในการหาค าตอบจากข้อมูลที่ก าหนดให้ ซึ่งอาจต้องอาศัย     
การแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง พิจารณาว่าอะไรคือข้อมูลที่ต้องการเพ่ิมเติม    
มีปัญหาอ่ืนใดบ้างที่อาจเป็นตัวอย่างในการหาค าตอบของปัญหาที่ก าลังประสบอยู่ หรือต้องแยกโจทย์
ปัญหาออกพิจารณาเป็นส่วนๆ มีการตัดสินใจหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นจนได้ค าตอบหรือ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
   3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบลักษณะโครงสร้างที่เหมือนกันและการ
สมมาตร (Ability of Recognize Patterns Isomorphism and Symmetries) เป็นความสามารถที่
ต้องอาศัยพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การระลึกถึงข้อมูลที่ก าหนดให้ การเปลี่ยนรูปปัญหา การจัด
กระท าข้อมูล และการระลึกถึงความสัมพันธ์ นักเรียนต้องส ารวจหาสิ่งที่คุ้นเคยกันจากข้อมูลหรือสิ่งที่
ก าหนดจากโจทย์ปัญหาให้พบ  
  4. การวิเคราะห ์(Analysis) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาที่นักเรียนไม่เคยเห็น
หรือไม่เคยท าแบบฝึกหัดมาก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโจทย์พลิกแพลง แต่ก็อยู่ในขอบเขตของเนื้อหาวิชา   
ที่เรียน การแก้โจทย์ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความรู้ที่ได้เรียนมารวมกับความคิดสร้างสรรค์ผสมผสาน
กันเพ่ือแก้ปัญหา พฤติกรรมในระดับนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมข้ันสูงสุดของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ซึ่งต้องใช้สมรรถภาพสมองระดับสูง แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้  
   4.1 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาที่ไม่เคยประสบมาก่อน (Ability to 
Solve No Routine Problems) ค าถามในขั้นนี้เป็นค าถามที่ซับซ้อน ไม่มีในแบบฝึกหัดหรือตัวอย่าง 
นักเรียนต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับความเข้าใจมโนมติ นิยาม ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ที่
เรียนมาแล้วเป็นอย่างดี  
   4.2 ความสามารถที่ผู้เรียนสามารถค้นพบความสัมพันธ์ (Ability to Discover 
Relationships) เป็นความสามารถจัดส่วนต่างๆ ที่โจทย์ก าหนดให้ แล้วสร้างความสัมพันธ์ขึ้นใหม่เพ่ือ
ใช้ในการแก้ปัญหาแทนการจ าแนกความสัมพันธ์เดิมที่เคยพบมาแล้วมาใช้กับข้อมูลชุดใหม่เท่านั้น  
   4.3 ความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์ (Ability to Construct Proofs) เป็น
ความสามารถในการสร้างภาษาเพ่ือยืนยันข้อความทางคณิตศาสตร์อย่างสมเหตุสมผล โดยอาศัย
นิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีต่างๆ ที่เรียนมา แล้วพิสูจน์โจทย์ปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน  
   4.4 ความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์ข้อพิสูจน์ (Ability to Criticize Proofs) 
เป็นความสามารถที่ควบคู่กับความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์ อาจเป็นพฤติกรรมที่มีความซับซ้อน
น้อยกว่าพฤติกรรมในการสร้างข้อพิสูจน์ พฤติกรรมขั้นนี้ต้องการให้นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อ
พิสูจน์ว่าถูกต้องหรือไม่ มีตอนใดผิดบ้าง  
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   4.5 ความสามารถในการสร้างสูตรและทดสอบความถูกต้องให้มีผลใช้ได้  เป็น
กรณีทั่วไป (Ability to Formulate and Validate Generalizations) ซึ่งเป็นความสามารถในการที่
จะค้นพบสูตรหรือกระบวนการแก้ปัญหา และพิสูจน์ว่าใช้เป็นกรณีท่ัวไปได้  
  บุญชม ศรีสะอาด (2537) ได้ให้ความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ผลที่เกิดจากการค้นคว้า การอบรม การสั่งสอน การฝึกอบรม หรือประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้งความ 
รู้สึก ค่านิยม จริยธรรมต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการฝึกสอน  
  ภพ เลาหไพบูลย์ (2537) ได้ให้ความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว้ว่าเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้จากที่ไม่เคยกระท าได้ หรือกระท า
ได้น้อยก่อนที่จะมีการเรียนรู้ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้  
  ทิศนา แขมมณ ี(2540) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ คือ การท าให้ส าเร็จหรือประสิทธิภาพ
ทางด้านการกระท าในทักษะที่ก าหนดให้หรือด้านความรู้ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การ
เข้าถึงความรู้ (Knowledge Attained) การพัฒนาทักษะในการเรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากคะแนน
สอบที่ก าหนดให้ คะแนนที่ได้จากงานที่ครูมอบให้ หรือทั้งสองอย่าง  
  สิทธิ์ สายหล้า (2543) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
ในการที่จะพยายามเข้าถึงความรู้ ซึ่งเกิดจากการท างานที่ประสานกัน และต้องอาศัยความพยายาม
อย่างมาก ทั้งองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับสติปัญญา และองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญาแสดงออกในรูป
ของคะแนนซึ่งสามารถสังเกต และวัดได้ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป  
  ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น
ความสามารถทางการเรียนหลังจากได้เรียนเนื้อหาของวิชาใดวิชาหนึ่งแล้วผู้เรียนมีความสามารถ
เรียนรู้มากน้อยเพียงใด  
  จากที่กล่าวมาอาจสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ความรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกในรูปของคะแนน หรือระดับความสามารถในการท าแบบทดสอบได้
อย่างถูกต้องหลังจากท่ีได้รับการศึกษาเนื้อหาบทเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และได้ตรวจสอบคุณภาพจากที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว โดยแบบทดสอบนั้นสอดคล้องกับกับพฤติกรรมด้านความรู้และความคิด (Cognitive 
Domain) ตามท่ีวิลสัน (Wilson, 1971) จ าแนกไว้ 4 ระดับ คือ    
  1. ความรู้ความจ าด้านการคิดค านวณ (Computation) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ค าศัพท์ 
นิยาม และความสามารถพิเศษ 
  2.  ความเข้าใจ (Comprehension) เกี่ยวกับมโนมติ หลักการ กฎ การสรุป อ้างอิง
และโครงสร้างคณิตศาสตร์ ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปัญหาจากแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่ง 
การติดตามแบบเหตุผล การอ่านและการตีความตามโจทย์ปัญหา  
  3.  การน าไปใช้ (Application) ประกอบด้วย ความสามารถในการแก้ปัญหาที่
ประสบอยู่ระหว่างเรียน การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ข้อมูล และการมองเห็นแบบลักษณะ 
โครงสร้างที่เหมือนและสมมาตรกัน  
  4.  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ไม่มีใน
แบบฝึกหัด แต่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาของที่เรียน การพิสูจน์ การสร้างสูตรและการทดสอบความถูกต้อง
ของสูตร  
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 2.2.2  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  เพรสคอตต์ (Prescott, 1961) ได้ใช้ความรู้ทางชีววิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา และ
การแพทย์ ศึกษาเก่ียวกับการเรียนของนักเรียนและสรุปผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน มีดังนี้           
  1. องค์ประกอบทางด้านร่างกาย ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตของร่างกาย และ
สุขภาพทางกาย ข้อบกพร่องทางร่างกาย และบุคลิกท่าทาง           
  2.  องค์ประกอบทางความรัก ได้แก่ ความสัมพันธ์ของบิดามารดา ความสัมพันธ์ของ
บิดามารดากับลูก ความสัมพันธ์ระหว่างลูกๆ ด้วยกัน และความสัมพันธ์ที่มีระหว่างสมาชิกทั้งหมดใน
ครอบครัว          
  3.  องค์ประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึง
ความเป็นอยู่ของครอบครัว สภาพแวดล้อมทางบ้าน การอบรมทางบ้านและฐานะทางบ้าน        
  4.  องค์ประกอบทางความสัมพันธ์ในเพ่ือนวัยเดียวกัน ได้แก่ ความสัมพันธ์ของ
นักเรียนกับเพ่ือนวัยเดียวกัน ทั้งท่ีบ้านและที่โรงเรียน  
  5. องค์ประกอบทางการพัฒนาแห่งตน ได้แก่ สติปัญญา ความสนใจ เจตคติของ
นักเรียน           
  6.  องค์ประกอบทางการปรับตัว ได้แก่ ปัญหาการปรับตน การแสดงออกทางอารมณ์  
  แคร์รอล (Carroll, 1963) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลขององค์ประกอบที่มีต่อ
ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยการน าเอาครู นักเรียนและหลักสูตรมาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
โดยเชื่อว่าเวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงต่อปริมาณความรู้ที่นักเรียนจะได้รับ  
  สิทธิ์ สายหล้า (2543) กล่าวว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ     
  1.  องค์ประกอบเกี่ยวกับผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบด้านสติปัญญา ได้แก่
เชาว์ปัญญา ความถนัด ความรู้พ้ืนฐาน หรือความรู้เดิมของผู้เรียน และองค์ประกอบทางด้านอารมณ์
ได้แก่ แรงจูงใจในการเรียน ความสนใจ ลักษณะบุคลิกภาพ ด้านอื่นๆ เป็นต้น     
  2.  องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางครอบครัว ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ลักษณะและบรรยากาศของสถานที่เรียน ซึ่งอาจจะรวมถึงหลักสูตรและคุณภาพ      
ของการสอน          
  จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนนั้น มีองค์ประกอบหลายประการที่จะท าให้เกิดผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางเรียน โดยเฉพาะ
องค์ประกอบเกี่ยวกับตัวนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น สติปัญญา อารมณ์ ความสนใจ และเจตคติต่อ  
การเรียน รวมถึงองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและสังคมของนักเรียน และที่ท าให้เกิดผลโดยตรงนี้ก็คือ 
การสอนของครูนั่นเอง   
 2.2.3 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถหรือ       
ความส าเร็จของบุคคลว่าได้เรียนรู้แล้วมากน้อยเพียงใด มีความสามารถชนิดใดในการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีผู้กล่าวไว้ดังนี้  
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  พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540) กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการตรวจสอบ
พฤตกิรรมของผู้เรียนในด้านพุทธิพิสัย ได้แก่ พฤติกรรมด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ 
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ่งเป็นการวัดองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ คือ  
  1.  การวัดด้านปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบความรู้ ความสามารถทางการปฏิบัติ โดย
ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงให้เห็นผลงานที่ปรากฏออกมา ท าการสังเกตและวัดได้ การวัดแบบนี้ต้องวัด
โดยใช้ข้อสอบภาคปฏิบัติ  
  2.  การวัดด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิขา 
รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่างๆ อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน มีการวัด 2 ลักษณะ 
คือ สอบปากเปล่า และการสอบแบบให้เขียนตอบ  
  สมบูรณ์ ชิดพงศ์ (2540) การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้องสอดคล้องกับวัตถุ 
ประสงค์เชิงพฤติกรรมทัง้ 3 ด้าน คือ  
  1.  ด้านความคิด (Cognitive Domain) เป็นความสามารถของสมองในด้านความคิด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แยกย่อยเป็น 6 ขั้น คือ  
   1.1 ความรู้ความจ า (Memory) เป็นความสามารถในการทรงไว้ รักษาไว้ ซึ่งมวล
ประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตที่รับรู้มา  
   1.2  ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการแปลความ 
ตีความ และขยายความในเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตต้องประสบ  
   1.3 การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถที่น าประสบการณ์ที่ได้รับมา 
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใหม่  
   1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการจับใจความส าคัญและหา
ความสัมพันธ์ และหลักการของสิ่งของเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน  
   1.5  การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เรื่องราวต่างๆ ขึ้นมาใหม่ โดยใช้สิ่งเดิมมาดัดแปลงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีกว่าแต่ก่อน  
   1.6 การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสินใจ ตีราคา 
และสรุปในเรื่องราวต่างๆ  
  2.  ด้านความรู้สึก (Psycho-Motor Domain) เป็นท่าทีที่มีต่อสิ่งต่างๆ มี 5 ขั้น คือ  
   2.1 การรับรู้ (Receiving) เป็นความรู้สึกฉับไวในการที่จะรับรู้ในสิ่งเร้าต่างๆ  
   2.2 การตอบสนอง (Responding) เป็นการมีปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าด้วยความรู้สึกที่
ยินยอม เต็มใจ และพอใจ  
   2.3 การสร้างคุณค่า (Valuing) เป็นการแสดงออกถึงซึ่งความรู้สึกมีส่วนร่วมต่อ    
สิ่งต่างๆ ตั้งแต่การยอมรับ นิยมชมชอบ และเชื่อถือในสิ่งนั้น  
   2.4 การจัดระบบ (Organization) เป็นการสร้างความคิดรวบรวมของคุณค่าให้
เกิดมีระบบ แล้วอาศัยความสัมพันธ์ของคุณค่าในสิ่งที่ยึดถือ  
   2.5 การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) เป็นการจัดคุณค่าที่มีอยู่แล้วให้
เป็นระบบ แล้วยึดถือเป็นลักษณะประจ าตัวบุคคล  
  3. ด้านทักษะ (Psycho-motor Domain) เป็นลักษณะในการปฏิบัติ มี 3 ขั้นตอน คือ  
   3.1 การเลียนแบบ (Imitation) เป็นการเลือกท าตัวแบบที่สนใจ  
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   3.2 การท าตามแบบ (Manipulation) เป็นการลงมือท าตามแบบที่สนใจ  
   3.3 การหาความถูกต้อง (Precision) เป็นการตัดสินใจเลือกท าตามแบบที่เห็นว่า
ถูกต้อง  
   3.4 การท าอย่างต่อเนื่อง (Articulation) เป็นการกระท าสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องนั้นได้
อย่างเป็นเรื่องเป็นราว  
   3.5 การท าโดยตามธรรมชาติ (Naturalization) เป็นการท าจนเกิดทักษะ 
สามารถปฏิบัติได้โดยอัตโนมัติจนเป็นธรรมชาติ  
   สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คุณลักษณะ รวมถึงความรู้ ความสามารถ
ของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนหรือมวลประสบการณ์ท้ังปวงที่บุคคลได้รับจากการเรียน
การสอน ท าให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคล เรียนแล้วรู้อะไรบ้าง และมี
ความสามารถด้านใดมากน้อยเท่าไร ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนการฝึกฝนหรือ
ประสบการณ์ท้ังที่โรงเรียน ที่บ้าน และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ รวมทั้งความรู้สึก ค่านิยม จริยธรรม ก็เป็นผล
มาจากการฝึกฝนด้วย 
 
2.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.3.1 ความหมายลักษณะส าคัญและองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาจากภาษาอังกฤษว่า Computer Assisted Instruction  
(พรเทพ เมืองแมน, 2544) ซึ่งราชบัณฑิตยสถานบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทยว่า “การสอน โดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย” แต่ค าศัพท์ดังกล่าวไม่เป็นที่นิยมมักใช้ค าว่า “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” มากกว่าและ
หากเติมค าว่า “บทเรียน” เข้าไปข้างหน้าเป็น “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” จะท าให้เกิดความ
เข้าใจได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น ในที่นี้ค าว่า “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” ใช้ในความหมาย
เดียวกับค าในภาษาอังกฤษว่า Computer Assisted Instruction หรือที่เรียกย่อๆ ว่า CAI ค าว่า 
Computer Assisted Instruction เป็นศัพท์เดิมที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีความหมายว่า  
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วย ดังนั้น จึงพบอีกค าหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกัน คือ 
Computer Aided Instruction แต่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะประเทศทางแถบยุโรป จะรู้จักค าว่า 
Computer Based Teaching (CBT) มากกว่า ซึ่งหมายถึง การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก  
นอกจากนี้ยังมีค าอ่ืนๆ ที่นิยมใช้เช่นกัน เช่น ค าว่า Computer Managed Instruction (CMI)  
หมายถึง การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการให้ ค าว่า Computer Based Education 
(CBE) หมายถึง การศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก ส่วนค าว่า Computer Assisted Learning 
(CAL) หมายถึง การเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วย และค าว่า Computer Managed 
Learning (CML) หมายถึง การเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการให้  
  พรีนิส (Prenis, 1977) ได้ให้ความหมายว่า เป็นคอมพิวเตอร์ที่ช่วยท าให้นักเรียน 
เรียนรู้รายวิชาไปทีละขั้นตอน ในขณะที่มีการเรียนการสอนที่ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของนักเรียนนั้น
คอมพิวเตอร์จะท าหน้าที่ถามค าถามให้ คอมพิวเตอร์สามารถย้อนกลับไปสู่รายละเอียดที่ผ่านมาแล้ว
ได้หรือสามารถให้การฝึกฝนซ้ าให้แก่นักเรียนได้  
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  ซิปป์ล (Sippl, 1991) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการเรียนการสอน โดยน ามาประยุกต์ในการโต้ตอบระหว่าง ผู้เรียนกับโปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนที่จัดไว้ ซึ่งสามารถบอกข้อบกพร่องของผู้เรียนเมื่อท าผิดพลาดได้  
  สเปนเซอร์ (Spencer, 1992) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น
กระบวนการเรียนการสอนส่วนบุคคล โดยล าดับขั้นตอนของการเรียนการสอนแก่นักเรียน ภายใต้การควบคุม
ของคอมพิวเตอร์ อัตราความก้าวหน้าในการเรียนการสอนนั้นขึ้นอยู่กับตัวของนักเรียนเอง คอมพิวเตอร์ช่วย
การเรียนการสอน สามารถตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของนักเรียนแต่ละคนได้  
  ข่าน (Khan, 1997) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมของการเรียน โดยใช้ WBI (Web Base 
Instruction) นั้น ควรจะประกอบด้วยทรัพยากรหลายด้าน เพ่ือตอบสนองในด้านการให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ และการสร้างกิจกรรมบนเว็บ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการเรียน และสามารถตอบสนอง
ได้ทั้งผู้เริ่มฝึกหัดและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งส่วนประกอบดังกล่าวได้แก่  
  1.  เกี่ยวกับการสร้าง WBI ประกอบด้วย  
   1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
   1.2 การออกแบบการเรียนการสอน  
   1.3 หลักสูตรที่จะใช้ในการสร้าง WBI  
  2. ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย ประกอบด้วย  
   2.1 ข้อความ และรูปภาพ  
   2.2 เสียง  
   2.3 วีดีโอ  
   2.4 หน้าจอการติดต่อกับผู้ใช้  
   2.5 เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล  
  3. เครื่องมือทางด้านอินเตอร์เน็ต  
   3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ E-mail, Webboard, ChatRoom  
   3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น Telnet  
   3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล เช่น Search Engines  
  4. คอมพิวเตอร์และสื่อท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่  
   4.1 ระบบปฏิบัติการ เช่น Unix, Dos, Windows หรือ Macintosh  
   4.2 เซิร์ฟเวอร ์ฮาร์ดดิสก์ หรือ ซีดีรอม  
  5. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต  
   5.1 โมเด็ม  
   5.2 สายโทรศัพท์, ISDN  
   5.3 ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)  
  6. โปรแกรมท่ีใช้สร้างบทเรียน  
   6.1 โปรแกรมภาษา เช่น HTML, Java, Java Script  
   6.2 โปรแกรมนิพนธ์บทเรียน (Authoring Tools)  
  7. เซิร์ฟเวอร ์ 
   7.1 เซิร์ฟเวอร,์ ซอฟต์แวร์, URL  
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   7.2 CGI  
  8. บราวเซอร์และโปรแกรมร่วมอื่นๆ  
   8.1 บราวเซอร์ที่แสดงข้อความและภาพกราฟฟิก  
   8.2 ลิงค์ต่างๆ เช่น Hypermedia Link, Hypertext Link  
   8.3 โปรแกรมอ่ืนๆ เช่น Plug-Ins  
  กิดานันท ์ มลิทอง (2539) ได้ให้ความหมายของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ
การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การเรียน โดยสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง 
ด้านการศึกษาก็ได้ เพ่ือการเรียนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การสอน การฝึกหัดสถานการณ์จ าลอง เกม 
การค้นพบ และการแก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนที่ผู้เรียนสามารถ
มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับโปรแกรมที่เสนอบทเรียน โดยผู้เรียนจะเรียนเนื้อหา ซึ่งเป็นสิ่งเร้าแล้วมีการ
ตอบสนอง โปรแกรมจะประเมินการตอบสนองของผู้เรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือการเสริมแรง 
แล้วให้ผู้เรียนเลือกเรียนสิ่งเร้าล าดับต่อไปจนจบบทเรียน  
  บูรณะ สมชัย (2542) ให้ความหมาย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ โปรแกรม
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยครูสอน ท าหน้าที่เป็นสื่อการเรียนการสอนเหมือนแผ่นใส (Transparent) 
สไลด์ (Slide) หรือวีดิทัศน์ (Video) ที่ใช้ประกอบการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายในเวลาอันจ ากัด
และตรงตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนนั้นๆ ผู้เรียนสามารถน าไปทบทวนเนื้อหาและสามารถศึกษา
ด้วยตนเอง  
  วุฒิชัย ประสานสอย (2543) ได้กล่าวถึงความหมายและองค์ประกอบของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ดังนี้ ค าว่า “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” โดยทั่วไปเรียกว่า คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน หรือ บทเรียนซีเอไอ (Computer-Assisted Instruction; Computer Aided Instruction: 
CAI) มีความหมายว่า เป็นการจัดโปรแกรมเพ่ือการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อช่วยโยง
เนื้อหาความรู้ไปสู่ผู้เรียน และปัจจุบันได้มีการบัญญัติศัพท์ที่ใช้เรียกสื่อชนิดนี้ว่า “คอมพิวเตอร์ช่วย
การสอน”  
  มนต์ชัย เทียนทอง (2545) กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง 

บทเรียนส าเร็จรูปที่น าเสนอเนื้อหา สื่อ กิจกรรม การตรวจปรับ การประเมินผล และกระบวนการ
เรียนรู้อื่นๆ ด้วยคอมพิวเตอร์  
  อิศรา  ก้านจักร (2550) กล่าวว่า ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรมี
ลักษณะการน าเสนอเป็นตอน ตอบสั้นๆ ที่เรียกว่า เฟรม หรือ กรอบ เรียงล าดับไปเรื่อยๆ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง (Self Learning) และควรจัดท าปุ่มควบคุม หรือรายการควบคุม
การท างาน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ได้ เช่น มีส่วนที่เป็นบททบทวน หรือแบบฝึก
ปฏิบัติ แบบทดสอบหลังจากที่มีการน าเสนอไปแต่ละตอน หรือแต่ละช่วง ควรตั้งค าถามเพ่ือเป็นการ
ทบทวนหรือเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาใหม่ที่น าเสนอแก่ผู้เรียน ส าหรับการตอบสนองต่อการ
ตอบค าถาม ควรใช้เสียงหรือค าบรรยาย หรือภาพกราฟิก เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ความมั่นใจในการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะเนื้อหาส าหรับเด็กเล็ก นอกจากนี้ควรมีส่วนที่เสริมความเข้าใจ ในกรณีที่ผู้เรียนตอบค าถาม
ผิดไม่ควรข้ามเนื้อหาโดยไม่ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง เกี่ยวกับเรื่องเวลาในการเรียน ควรให้อิสระต่อ
ผู้เรียน ไม่ควรจ ากัดเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้เรียนตามความต้องการของผู้เรียนเอง เนื้อหาบทเรียนควรมี
ทางเลือกหลากหลาย เช่น ถ้าผู้เรียนรับรู้ได้เร็วก็สามารถข้ามเนื้อหาบางช่วงได้ เป็นต้น  
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  จากที่กล่าวมาอาจสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ หมายถึง 
การจัดโปรแกรมการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการน าสื่อประสมมารวมกัน คือ ข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ และเสียง เพ่ือช่วยถ่ายโยงเนื้อหาความรู้ไปสู่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  
 2.3.2 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผู้ออกแบบและสร้างขึ้น เพ่ือใช้ช่วยในการเรียน
การสอนนั้น มีรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้บทเรียน ซึ่งได้มีผู้สร้างขึ้นมาใช้ 
ดังนี้  
  เคมป์ (Kemp, 1994) ได้สร้างและน าเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสอน
เนื้อหา เรื่อง การหามุมของสามเหลี่ยม ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทเนื้อหา (Tutorials)  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกี่ยวกับการฝึกทักษะเรื่องของรูปทรง  ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประเภทการฝึกทักษะ (Drill and Practice) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การจ าลองสถานการณ์
เกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้า อันเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจ าลองสถานการณ์ 
(Simulation) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนลักษณะเกมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจัดว่าเป็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมการสอน (Instructional Games) บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรมการพัฒนาบุคลิกภาพ บทเรียนนี้จัดว่าเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทการแก้ปัญหา (Problem Solving) ซึ่งโปรแกรมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเหล่านี้ 
จะมีรูปแบบและวิธีการน าเสนอที่แตกต่างกันไป  
  เชาวเลิศ  เลิศชโลฬาร (2531) ได้กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีหลาย
รูปแบบด้วยกัน ซึ่งการแบ่งรูปแบบหรือประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยสรุปแล้วมี     
5 รูปแบบ ด้วยกันคือ การสอน (Tutorial) ฝึกหัดปฏิบัติ (Drill and Practice) สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) เกมส์ (Games) และการทดสอบ (Tests)  
  1. การสอน (Tutorial) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนี้ จะเป็นการสอน 
สิ่งใหม่ให้แก่นักเรียน โดยคอมพิวเตอร์จะเป็นเหมือนครูสอนนักเรียนรายบุคคล บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนก็จะต้องด าเนินตามขั้นตอนและวิธีการสอนหน่วยหนึ่งๆ เหมือนกับครูสอนในห้องเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่วนใหญ่จะใช้ลักษณะนี้ เพราะจะใช้กับวิชาใดก็ได้จะสอนอะไรก็ได้เช่นกัน  
         2. ฝึกปฏิบัติ (Drill and Practice) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือฝึกหัดและ
ปฏิบัตินั้น จะใช้หลังจากท่ีได้เรียนรู้สิ่งใหม่แล้ว อาจจะเรียนจากการสอน หรืออาจจะเรียนจากเอกสาร 
หนังสือหรือสิ่งอื่นๆ ก็ได้ การฝึกหัดและปฏิบัตินี้ใช้ได้กับเกือบทุกสาขาวิชาไม่ใช่เพียงแต่สอนเลขคณิต
กับค าศัพท์ ซึ่งบทเรียนจ านวนมากที่ท าในสองวิชานี้และยังใช้ฝึกหัดวิชาอ่ืนๆ ได้ เช่น วิชาภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น           
  3. สถานการณ์จ าลอง (Simulation) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสอน โดยใช้
สถานการณ์จ าลอง เป็นการเลียนแบบจ าลองสถานการณ์ ขบวนการที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงหรือ
ตามธรรมชาติ โดยทั่วไปเราอาจจะแบ่งสถานการณ์จ าลองเป็น 2 ลักษณะ ตามลักษณะการตอบสนอง 
หรือกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องท า ได้แก่ Static กับ Interaction Simulation Static Simulation 
เป็นการเสนอสภาพที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงให้แก่นักเรียนดูและฟังไม่ต้องท าอะไร เช่น สถานการณ์
น้ าขึ้นน้ าลง การท างานของกระบอกสูบน้ าในเครื่องยนต์ เป็นต้น โปรแกรมเช่นนี้จะเป็นการให้ดูการ
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ท างานหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขั้นเท่านั้น แต่ถ้านักเรียนสามารถจัดข้อมูลในสภาพการณ์นั้นได้ เช่น 
สามารถปรับอากาศและน้ ามัน ต้ังจังหวะ การจุดระเบิด และอ่ืนๆ สถานการณ์จ าลองการท างานของ
กระบอกสูบน้ าในเครื่องยนต์นี้จะกลายเป็น Interaction Simulation คือ เป็นสถานการณ์จ าลองที่
นักเรียนเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจในสภาพการณ์นั้นด้วย ซึ่งรูปแบบนี้เป็นสถานการณ์จ าลองที่มี
ประสิทธิภาพและจะเป็นการสอนนักเรียนในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วย           
  4. เกมส์ (Games) เกมส์คอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ เกมส์เพ่ือ    
การสอนและเกมส์ที่ไม่ใช่เพื่อการสอน หรือเป็นเกมส์บันเทิง           
  5. การทดสอบ (Tests) การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทดสอบหรือประเมินผลนักเรียน
ท าได้ 2 วิธี คือ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสร้างข้อสอบ และการใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานทดสอบหรือในการจัดสอบ ซึ่งแตกต่างจากการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ฝึกหัดและปฏิบัติตรงที่ไม่มีการให้ผลย้อนกลับทันทีที่ให้ค าตอบแต่ละข้อแต่อาจจะมีการวิ เคราะห์   
ผลการตอบของนักเรียนเมื่อท าข้อสอบทั้งหมดจบแล้ว  
  บูรณะ สมชัย (2538) เสนอว่า ประเภทของบทเรียน CAI จ าแนกได้ 7 ประเภทดังนี้ 
        1. แบบฝึกทักษะและแบบฝึกหัด (Drill and Practice) เป็นลักษณะบทเรียน
โปรแกรมที่สามารถเลือกบทเรียนที่จะเรียนได้ตามระดับความสามารถของผู้เรียน มีแบบฝึกหัดให้ท า
เพ่ือทดสอบระดับความรู้ และสามารถทบทวนบทเรียนได้ เมื่อยังไม่เข้าใจหรือมีความรู้ไม่เพียงพอ  
        2. แบบเจรจา (Dialogue) เป็นลักษณะพูดคุยได้ โต้ตอบได้ใช้ในการเรียนด้านภาษา
หรือกับนักเรียนระดับอนุบาลหรือประถมศึกษาตอนต้น เป็นต้น           
  3. แบบจ าลองสถานการณ์ (Simulation) ใช้กับการเรียนที่เรียนกับของจริงได้ยาก 
หรือเสี่ยงอันตราย เช่น จ าลองการเรียนการบิน การเดินทางในอวกาศ เป็นต้น           
  4. เกมส์ (Games) เป็นการเรียนรู้จากเกมส์ที่จัดท าด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น เกมส์ต่อ
ภาพ เกมส์ต่อค าศัพท์ เกมส์ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น            
  5. การแก้ปัญหาต่างๆ (Problem Solving) กล่าวคือ เป็นการเรียนที่ให้คอมพิวเตอร์
สุ่มข้อมูลมาแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์หรือแก้ปัญหา เช่น วิชาสถิติ วิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น  
        6. การค้นพบสิ่งใหม่ๆ (Investigation) เป็นการจัดสถานการณ์ขึ้น แล้วให้นักเรียน
ค้นหาข้อเท็จจริง เช่น ผสมพยัญชนะ หรือค าศัพท์ โดยคอมพิวเตอร์จะบอกความหมายค า ค าตรงข้าม 
ค าใกล้เคียง เป็นต้น          
  7. การทดสอบ (Testing) เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถของผู้เรียน โดย
คอมพิวเตอร์จะจัดข้อสอบให้และท าการประมวลผลให้ทราบในทันที เช่น การทดสอบพ้ืนฐานความรู้
การทดสอบ I.Q. เป็นต้น  
  ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถแบ่งได้  
เป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ ประเภทติวเตอร์ ประเภทแบบฝึกหัด ประเภทเกมส์ ประเภทจ าลอง และ
ประเภทแบบทดสอบ นักเทคโนโลยีทางการศึกษาบางท่านได้มีการแบ่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออกเป็น 
7 ประเภท อีก 2 ประเภท ที่ไม่ได้อภิปรายในที่นี้ได้แก่ ประเภทการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) 
และประเภทการสาธิต (Demonstration)  
  1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งน าเสนอ
เนื้อหาแก่ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาใหม่หรือการทบทวนเนื้อหาเดิมก็ตาม  ซึ่งส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์   
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ช่วยสอนประเภทติวเตอร์จะมีแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด เพ่ือทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนอยู่ด้วย 
อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนมีอิสระพอที่จะเลือกตัดสินใจว่าจะท าแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดหรือไม่  
อย่างไร หรือจะเลือกเรียนเนื้อหาส่วนไหน เรียงล าดับในรูปแบบใด เพราะการเรียนโดยคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนนั้น ผู้เรียนจะสามารถควบคุมการเรียนของตนได้ตามความต้องการของตนเอง  
  2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
มุ่งเน้นให้ผู้ใช้ท าแบบฝึกหัดจนสามารถเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ ได้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทแบบฝึกหัดเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทที่ ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนหรือเรียนไม่ทันคนอ่ืนได้ มี
โอกาสท าความเข้าใจบทเรียนส าคัญๆ ได้โดยที่ครูผู้สอนไม่ต้องเสียเวลาในชั้นเรียนอธิบายเนื้อหาเดิม
ซ้ าแล้วซ้ าอีก  
  3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจ าลอง คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีการ
น าเสนอบทเรียนในรูปของการจ าลองแบบ (Simulation) โดยการจ าลองสถานการณ์ที่เหมือนจริงขึ้น
และบังคับให้ผู้เรียนต้องตัดสินใจแก้ปัญหา (Problem-Solving) ในตัวบทเรียนจะมีค าแนะน าเพ่ือช่วย
ในการตัดสินใจของผู้เรียนและแสดงผลลัพธ์ในการตัดสินใจนั้นๆ ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ประเภทการจ าลองคือ การลดค่าใช้จ่ายและการลดอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้จากการเรียนที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์จริง  
  4. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมส์ คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ที่ท าให้ผู้ใช้มี
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน จนลืมไปว่าก าลังเรียนอยู่ เกมส์คอมพิวเตอร์ทางการศึกษาเป็น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ส าคัญประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่กระตุ้นให้เกิดความ
สนใจในการเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนี้นิยมใช้กับเด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ยังสามารถน ามาใช้กับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาเพ่ือเป็นการ  
ปูทางให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีกับการเรียนทางคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย  
  5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์    
ในการสร้างแบบทดสอบ การจัดการการสอบ การตรวจให้คะแนน การค านวณผลสอบ ข้อดีของการ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ คือ ผู้เรียนได้รับผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate 
Feedback) ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของการทดสอบที่ใช้กันอยู่ทั่วไป นอกจากนี้ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ในการค านวณผลสอบก็ยังมีความแม่นย าและรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนออกเป็นประเภทต่างๆ 5 ประเภทนี้ เป็นการแบ่งตามลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของแต่ละ
ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และก็ไม่ได้หมายความว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกโปรแกรมที่
ได้รับการพัฒนาออกมานั้นจะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทใดประเภทหนึ่งเสมอไป  
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลายโปรแกรมด้วยกันที่เริ่มด้วยลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท   
ติวเตอร์ และตามด้วยการน าลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทฝึกปฏิบัติเข้ามาใช้ นอกจากนี้
ยังมีการน าลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเภทเกมส์มาผสมผสานเพ่ือท าให้การฝึกปฏิบัตินั้นมี
ความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย ดังนั้น การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออกเป็น
ประเภทต่างๆ 5 ประเภท จึงเป็นเสมือนแนวคิดพ้ืนฐานส าหรับผู้ที่ต้องการจะพัฒนาและออกแบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีประสิทธิภาพได้ยึดถือเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเท่านั้นไม่ได้มุ่งหวังให้เป็น
เกณฑ์ตายตัวแต่อย่างใด 
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 สรุปได้ว่า ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่ามีรูปต่างๆ ดังนี้  
 1. ประเภทเพื่อการสอน (Tutorial Instruction) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสอนเนื้อหา
ใหม่แก่ผู้เรียน มีการแบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยย่อย มีค าถามในตอนท้าย ถ้าตอบถูกและผ่านก็จะเรียน
หน่วยถัดไป โปรแกรมประเภท Tutorial นี้มีผู้สร้างเป็นจ านวนมาก เป็นการน าเสนอโปรแกรมแบบ
สาขาสามารถสร้างเพ่ือสอนได้ทุกวิชา           
 2.  ประเภทการฝึกหัด (Drill and Practice) มีวัตถุประสงค์ คือ ฝึกความแม่นย า 
หลังจากที่เรียนเนื้อหาจากในห้องเรียนมาแล้ว โปรแกรมจะไม่เสนอเนื้อหาแต่ใช้วิธีสุ่มค าถามที่น ามา
จากคลังข้อสอบ มีการเสนอค าถามซ้ าแล้วซ้ าอีกเพ่ือวัดความรู้จริงมิใช่การเดา จากนั้นก็จะประเมินผล  
     3.  ประเภทสถานการณ์จ าลอง (Simulation) เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติกับ
สถานการณ์จ าลองที่มีความใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริง เพ่ือฝึกทักษะและเรียนรู้โดยไม่ต้องเสี่ยงหรือ
เสียค่าใช้จ่ายมาก มักเป็นโปรแกรมสาธิต (Demonstration) เพ่ือให้ผู้เรียนทราบถึงทักษะที่จ าเป็น 
 4. ประเภทเกมการสอน (Instruction Games) มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียน มีการแข่งขัน สามารถใช้เกมในการสอนและเป็นสื่อที่ให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้ในแง่ของ
การะบวนการ ทัศนคต ิตลอดจนทักษะต่างๆ ทั้งยังช่วยเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้ให้มากข้ึนด้วย 
 5. ประเภทการค้นพบ (Discovery) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลอง
กระท าสิ่งต่างๆ ก่อน จนกระท่ังสามารถหาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง โปรแกรมจะเสนอปัญหาให้ผู้เรียนได้
ลองผิดลองถูกและให้ข้อมูลแก่ผู้เรียน เพ่ือช่วยผู้เรียนในการค้นพบนั้น จนกว่าจะได้ขอ้สรุปที่ดีที่สุด  
 6. ประเภทการแก้ปัญหา (Problem-Solving) ประสงคเ์พ่ือฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิด        
การตัดสินใจ โดยจะมีเกณฑ์ที่ก าหนดให้แล้วผู้เรียนพิจารณาตามเกณฑ์นั้นๆ           
 7.  ประเภทเพ่ือการทดสอบ (Test) ประเภทนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสอนแต่
เพ่ือใช้ประเมินการสอนของครู หรือการเรียนของนักเรียน คอมพิวเตอร์จะประเมินผลทันทีว่านักเรียน
สอบได้หรือสอบตกและจะอยู่ในล าดับที่เท่าไร ได้ผลการสอบก่ีเปอร์เซ็นต์  
 จากที่กล่าวมานั้นสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับ
ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการใช้ เช่น  
 1. บทเรียนแบบการสอนหรือเสนอเนื้อหา  
 2. บทเรียนแบบฝึกปฏิบัติ  
 3. บทเรียนแบบจ าลองสถานการณ์  
 4.  บทเรียนแบบเกม  
 5.  บทเรียนที่เป็นแบบทดสอบ  
 6. บทเรียนแบบพูดคุยโต้ตอบ  
 7. บทเรียนแบบแก้ปัญหา  
 8.  บทเรียนแบบสาธิต และ  
 9.  บทเรียนแบบผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น  
 2.3.3 ประโยชน์และข้อจ ากัดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน           
  นักการศึกษาจ านวนมากได้ท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการเรียนการสอนพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคุณค่าต่อการเรียน
การสอนหลายประการด้วยกัน ดังต่อไปนี้         
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  ไพร์ส (Price, 1991) กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ (Active Learner) ช่วยให้การเรียนการสอนมีบรรยากาศที่ดี
ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามอัตราความสามารถของตนเอง อันเป็นการสนองตอบผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมี
ความแตกต่างกันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งความสามารถในการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ท าให้การ
ออกแบบบทเรียนสนองตอบผู้เรียนแต่ละคนได้และสามารถประเมินผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว           
  กิดานันท ์มลิทอง (2543) กล่าวถึง ข้อจ ากดัของการเรียนการสอนผ่านเว็บไว้ ดังนี้  
         1. ในการศึกษาทางไกลผู้สอนและผู้เรียนอาจไม่ได้พบหน้ากันเลย รวมทั้งการพบกัน
ของผู้เรียนคนอื่นๆ ด้วย ซึ่งวิธีนี้อาจท าให้ผู้เรียนอึดอัดและไม่สะดวกในการเรียน           
  2. เพ่ือให้ได้ประโยชน์ในการสอนมากที่สุด ผู้สอนจ าเป็นต้องใช้เวลามากในการที่จะ
เตรียมการสอนทั้งในด้านเนื้อหา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และในส่วนของผู้เรียน ก็จ าเป็นจะต้อง
เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมและคอมพิวเตอร์เช่นกัน           
  3. การถามตอบบางครั้งไม่เกิดขึ้นในทันที อาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหา  
        4. ผู้สอนไม่สามารถควบคุมบทเรียนได้เหมือนชั้นเรียนปกติ           
  5. ผู้เรียนจะต้องควบคุมตัวเองในการเรียนจึงจะประสบความส าเร็จในการเรียน  
         จากที่กล่าวมานั้นสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประโยชน์ต่อการเรียน      
การสอนหลายประการซึ่งสรุปได้ดังนี ้คือ           
  1. ท าให้เนื้อหาของบทเรียนมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน         
  2. สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่างๆ         
  3. เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ         
  4. ผู้เรียนสามารถเรียนได้ท้ังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม         
  5.  ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้จากเทคโนโลยีต่างๆ  จน
เกิดทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์         
  6.  ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ  
 2.3.4 องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  โดยทั่วไปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมีองค์ประกอบหลักที่คล้ายคลึงกัน
ประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ์ มีรายละเอียด 
ดังนี้ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2541)  
  1. ข้อความ (Text) อาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายเว้นวรรคตอน ที่มี
แบบ (Style) หลากหลาย มีความแตกต่างกันทั้งตัวพิมพ์ (Font) ขนาด (Size) และสี (Color) รูปแบบ
ของตัวอักษรแต่ละแบบยังสามารถส่งเสริมหรือเป็นข้อจ ากัดในการแสดงข้อความได้  ดังนั้น การ
น าเสนอเนื้อหาจึงไม่สามารถยึดติดกับรูปแบบของตัวอักษรใดๆ  เพราะตัวอักษรแบบหนึ่งอาจ
เหมาะสมในการใช้เป็นหัวเรื่อง ในขณะที่อีกแบบหนึ่งสามารถใช้อธิบายเนื้อหาได้อย่างดีเพราะมีความ
ชัดเจน อ่านง่าย ไม่ต้องใช้สายตามาก ส่วนขนาดของตัวอักษรจะสามารถเลือกใช้ เพ่ือเขียนหัวเรื่อง 
และเนื้อหาให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน  
  2.  ภาพนิ่ง (Still Picture) หมายถึง ภาพถ่าย หรือภาพลายเส้น ซึ่งภาพนิ่งอาจมีสี
ขาวด าหรือสีอื่นก็ได้ อาจเป็นภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
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ใช้อยู่ ส่วนขนาดของภาพนิ่งก็อาจมีขนาดใหญ่เต็มจอภาพ หรือมีขนาดเล็กกว่านั้น ในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมีภาพนิ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญเพราะมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ด้วย
ภาพเป็นอย่างดี เมื่อครูต้องออกแบบบทเรียนด้วยตนเอง ครูอาจใช้เครื่องมือช่วยในการวาดภาพใน
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ จึงช่วยประหยัดเวลาและไม่จ าเป็นต้องฝึกฝนตนเองให้มีความช านาญเท่ากับ
ช่างศิลป์ก็สามารถวาดภาพได้ นอกจากนี้ในบางโปรแกรมยังมีภาพกราฟฟิกให้เรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากก าหนดรูปพ้ืนฐาน แก้ไขรูปภาพ เคลื่อนย้ายภาพ และส าเนาภาพได้ แต่ข้อจ ากัดประการ
หนึ่งคือ ภาพนิ่ง จะใช้หน่วยความจ ามากกว่าข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหลายเท่า  
  3.  ภาพเคลื่อนไหว (Animated Picture) ช่วยเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการเคลื่อนที่ 
และเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถอธิบายด้วยตัวอักษรได้หรือภาพเพียงไม่กี่ภาพ ภาพเคลื่อนไหวมีลักษณะ
เด่นที่ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนได้ ทั้งการเคลื่อนไหว (Animation) ที่เปลี่ยนต าแหน่ง และรูปทรง
ของภาพ และการเคลื่อนที่ (Moving) ที่เปลี่ยนเฉพาะต าแหน่งหน้าจอภาพ แต่ไม่ได้เปลี่ยนรูปทรงของ
ภาพ  
  4.  เสียง (Sound) ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มี 3 ชนิด คือ เสียงพูด (Voice) เสียง 
ดนตรี (Music) และเสียงประกอบ (Sound Effect) เสียงพูดอาจเป็นเสียงประกอบการบรรยายหรือ
เสียงจากบทสนทนาที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ส าหรับเสียงดนตรีจะเป็นท่วงท านองของเสียง 
เครื่องดนตรี และเสียงประกอบก็คือ เสียงที่เพ่ิมเข้ามา เช่น เสียงรถยนต์ เสียงร้องของแมว เป็นต้น 
   ในการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น ได้อาศัยเสียงช่วยสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น อย่างเช่น เมื่อจะสอนเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนไหวของเสือ ถ้า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีภาพเคลื่อนไหวของเสือพร้อมกับค าบรรยายบนจอภาพ ผู้เรียนจะไม่สามารถ
ใช้สายตามองภาพเคลื่อนไหวและค าบรรยายในขณะเดียวกันได้ แต่ถ้าปรับให้ภาพเคลื่อนไหวของเสือ
และใช้เสียงบรรยายพร้อมเสียงประกอบแทนก็จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่น าเสนอได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
  5.  การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Links) คือ การรับรู้ข้อมูลเพ่ิมเติม
เป็นตัวอักษร โดยใช้โปรแกรมเชื่อมโยง ที่เรียกว่า Hypermedia ส่วนโปรแกรมเชื่อมโยง เรียกว่า 
Hyper Graphics จะให้ข้อมูลอธิบายเพ่ิมเติมด้วยภาพ วิธีการเช่นนี้ผู้เรียนจะใช้เม้าส์ (Mouse) ชี้แล้ว
คลิก (Click) ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าจอภาพ เช่น ที่ภาพปุ่ม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือบน
ตัวอักษรข้อมูลเพิ่มเติมจะปรากฏให้เห็น  
   นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังมีลักษณะเด่นที่สามารถให้ข้ อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือตอบสนองหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ทันที แต่ผู้ออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมควรพิจารณาให้โอกาสผู้เรียนในการตอบค าถามผิดซ้ าๆ อย่างเหมาะสม การให้โอกาสผู้เรียน
ตอบผิดซ้ ามากเกินไปจะท าให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจ ส่วนการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือเสริมแรงผู้เรียนอาจ
ท าได้โดยใช้ค ากล่าวชมเม่ือผู้เรียนเลือกค าตอบได้ถูกต้อง แต่ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมเช่นกัน  
  วุฒิชัย ประสารสอย (2543) กล่าวถึง องค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดความรับรู้ของ
นักเรียนต่อสื่อท่ีน าเสนอผ่านประสาทสัมผัส สรุปได้ดังนี้  
  1.  ข้อความ (Text) สื่อที่น าเสนอเนื้อหาจะประกอบด้วยข้อความที่แสดงผลทาง
หน้าจอภาพคอมพิวเตอร์ นักเรียนจะใช้สายตาในการอ่านข้อความ ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์
พิเศษอ่ืนๆ   
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  2.  กราฟิก (Graphic) ใช้เพ่ือดึงดูดความสนใจ เป็นตัวบ่งชี้แบ่งแยกความแตกต่าง 
ในการน าเสนอเนื้อหา โดยการแสดงผลด้วยเส้น วงกลม สี่เหลี่ยม และแสงเงา  
  3. รูปภาพ (Picture) เช่น ภาพขาวด า ภาพนิ่ง ภาพสี ภาพจากเอกสารสิ่งพิมพ์ เพ่ือ
แสดงภาพที่เสมือนจริงที่สื่อความหมายและจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน  
  4.  เสียง (Sound) ได้แก่ เสียงธรรมชาติ เสียงประดิษฐ์ เสียงดนตรี ใช้เพ่ือกระตุ้น 
ความสนใจและอธิบายข้อเท็จจริงแก่นักเรียนผ่านทางประสาทสัมผัสทางการได้ยิน  
  5.  ดิจิตอลวิดีโอ (Digital Video) ใช้เพ่ืออธิบายข้อเท็จจริงของภาพเหตุการณ์ต่างๆ 
ที่ต่อเนื่อง เช่น ภาพที่สร้างขึ้นให้สามารถเคลื่อนไหวได้  
  จากองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่กล่าวมา สรุปได้ว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีองค์ประกอบหลักอยู่ 6 ประการ ดังนี้  
  1.  ข้อความ (Text) เป็นการน าเสนอเนื้อหาด้วยข้อความ ซึ่งข้อความที่น าเสนอ
อาจจะอยู่ในรูปข้อความ ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายเว้นวรรค โดยที่ข้อความดังกล่าวอาจมี
ความแตกต่างกันในด้านตัวพิมพ์ ขนาด และสี  
  2.  รูปภาพ (Picture) เป็นภาพถ่ายหรือภาพลายเส้น สามารถใช้ได้ทั้งที่เป็นภาพสี 
ภาพขาวด า ภาพ 2 มิต ิหรือภาพ 3 มิติ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่  
  3.  ภาพเคลื่อนไหว (Animation Picture) ภาพเคลื่อนไหวช่วยเร้าความสนใจของ
นักเรียนในเรื่องของการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวอักษรหรือภาพนิ่งได้  
  4.  เสียง (Sound) มีทั้งหมด 3 ชนิดคือ เสียงพูด เสียงดนตรี และเสียงประกอบ เพ่ือ
กระตุ้นความสนใจ และอธิบายข้อเท็จจริงผ่านทางประสาทสัมผัสการได้ยิน   
  5.  ดิจิตอลวิดีโอ (Digital Video) ใช้เพ่ืออธิบายข้อเท็จจริงของภาพเหตุการณ์ที่
ต่อเนื่อง  
  6. การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Links) เป็นการใช้โปรแกรมเชื่อมโยง 
โดยใช้เมาส์ (Mouse) ชี้ไปยังปุ่มภาพ หรือภาพนิ่งแล้วคลิก (Click) จะได้ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม  
 2.3.5 รูปแบบการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  การสอนจะประสบผลส าเร็จได้จะต้องน าปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาก าหนดรูปแบบ
และวิธีการสอน เช่น ตัวนักเรียน ลักษณะเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัว
นักเรียนและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน แต่ในทางปฏิบัติผู้สอนจะจัดการ
อะไรได้ไม่มากนัก นักออกแบบการสอนได้น าเสนอรูปแบบการสอนหลายรูปแบบ ทุกรูปแบบให้ความ
สนใจด้านความแตกต่างของนักเรียนรวมทั้งปัจจัยอื่นๆ  
  โมเดลส าหรับพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการยอมรับจากนักการศึกษามี
หลายรูปแบบ ในที่นี้จะกล่าวถึงโมเดลแสดงขั้นตอนการออกแบบของ Roblyer & Hall และโมเดล
แสดงขั้นตอนการออกแบบของ Alessi & Trollips (วุฒิชัย ประสารสอย, 2543)  
  1.  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ Roblyer & Hall ประกอบด้วย 
3 ขั้นตอน คือ  
   1.1 ขั้นตอนที่ 1 เป็นการก าหนดเป้าหมายการสอน วิเคราะห์รูปแบบการสอน  
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   1.2 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการออกแบบบทเรียน โดยเขียนเป็นแผนงาน สร้างกรอบ
แสดงเรื่องราวของบทเรียนว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง มีข้อความ การเสริมแรง ผลป้อนกลับ การด าเนิน 
ขั้นตอนของเนื้อหา และการทบทวนการออกแบบก่อนน าไปสร้างโปรแกรมบทเรียน  
   1.3 ขั้นตอนที่ 3 เป็นการทดลองสร้างโปรแกรมบทเรียนมีการทดสอบการใช้และ
แก้ไขปรับปรุงบทเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
    
    ขั้นตอนที่ 1 
 

 

 

 

 

 ขั้นตอนที่ 2 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 

 

 

 

ภาพที่ 2.1  แบบจ าลองการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ Roblyer & Hall (CAI Design 
Model of Roblyer & Hall) 

 

 2.  แบบจ าลองการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ Alessi & Trollips มีความ
คล้ายคลึงกับแบบจ าลองการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของรอบไบลเออร์และฮอลล์ แต่ต่างตรงที่
แบบจ าลองการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ Alessi & Trollips ได้รวมเอาการทดสอบการใช้
บทเรียนระหว่างผลิตไว้และมีการใช้เวลาให้มากในช่วงของขั้นตอนการปรึกษาหารือในการวางแผน
ออกแบบ มากกว่าที่จะมุ่งมั่นเฉพาะแต่ขั้นตอนการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (วุฒิชัย ประสารสอย, 
2543)  
  2.1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียม (Preparation)  
   1) ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค ์(Determine Goals and Objectives) 

ก าหนด 
เป้าหมาย 

วิเคราะห์ 
รูปแบบ 

ก าหนด 
วัตถุประสงค์ 

ก าหนดวิธีการ 
ประเมินผล 

ออกแบบวิธี 
การสอน 

ขั้น
ที่ 2 

เขียนผังงาน 
สตอรี่บอร์ด 

เขียนเอกสาร 
ประกอบ 

ทบทวนก่อน 
สร้างโปรแกรม ขั้นที่ 

3 

สร้างโปรแกรมชั้นแรก สร้างโปรแกรมชั้นแรก จบ 
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   2) เก็บข้อมูล (Collect Resources)  
   3) เรียนรู้เนื้อหา (Leaen Content)  
   4)  สร้างความคิด (Generate Ideas)  
  2.2 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction)   
   1) ทอนความคิด (Elimiation of Ideas)  
   2)  วิเคราะห์งานและคอนเซ็ปต์ (Task and Concept Analysis)  
   3)  ออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary Lesson Description)  
   4)  ประเมินและแก้ไขการออกแบบ (Evaluation and Revision of the 
Design)  
  2.3 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการเขียนผังงาน (Flowchart Lesson)  
  2.4  ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ด (Create Storyboard)  
  2.5  ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรม (Program Lesson)  
  2.6 ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนผลิตเอกสารประกอบบทเรียน (Produce Supporting 
Materials)  
  2.7 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนประเมินและแก้ไขบทเรียน (Evaluation and Revise) 
  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียม 

 
 

 

 

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน 
 
 

 

 
 ขั้นตอนที่ 3 - 7 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 แบบจ าลองการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ Alessi & Trollips (CAI Design 
Model of Alessi and Trollips) 

ก าหนด
เป้าหมาย 

เก็บ 
ข้อมูล 

เรียนรู้ 
เนื้อหา 

สร้าง
ความคิด 

ขั้นที่ 
2 

ทอน 
ความคิด 

วิเคราะห์งาน 
และแนวคิด 

ออกแบบ
บทเรียนขั้นแรก 

ประเมินและ 
แก้ไขการออกแบบ 

ขั้นที่ 
2 

เขียน 
ผังงาน 

สร้าง 
สตอรี่บอร์ด 

สร้าง 
โปรแกรม 

ผลิต 
เอกสาร 

จบ ประเมิน 
และแก้ไข 



51 
 

 การศึกษาแบบจ าลองทั้งสองข้างต้นท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะน าแบบจ าลองของ 
Alessi & Trollips มาใช้ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยแบบจ าลองของ Alessi & 
Trollips รวมเอาการทดสอบการใช้บทเรียนระหว่างการผลิต (Formative Evalution) เอาไว้เน้นการ
ท างานเป็นทีมและการใช้เวลาให้มากในช่วงขั้นตอนของการปรึกษาหารือและวางแผนการออกแบบ
มากกว่าที่จะมุ่งเน้นเฉพาะขั้นตอนการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และที่ส าคัญคือ แบบจ าลองนี้มี
จุดเด่นเนื่องจากเป็นแบบจ าลองส าหรับออกแแบบการผลิตที่ง่าย มีความละเอียดชัดเจนและเหมาะสม
กับผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์มือใหม่ (Novice) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้โมเดลส าหรับพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน Alessi & Trollips เพราะเห็นว่าเหมาะสมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ของตนเองและสามารถประเมินแก้ไขงานได้ทุกขั้นตอนในการสร้าง  
 2.3.6 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องได้รับการออกแบบโดยอาศัย
หลักการเรียนรู้และผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ผู้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับหลักการในการออกแบบ และขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เพ่ือที่จะได้สามารถออกแบบและสร้างบทเรียนที่มีคุณภาพ และให้ผลการเรียนรู้ที่ดีหลักการที่เป็น
พ้ืนฐานส าคัญที่ผู้ออกแบบบทเรียนควรค านึงถึงและน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้แก่ หลักการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process)  
  มนต์ชัย เทียนทอง (2545) กล่าวถึง หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ว่าได้ดัดแปลงมาจากกระบวนการเรียนการสอน 9 ขั้น ของ Robert Gagne ดังนี้  
  1. เร้าความสนใจ (Gain Attention) ก่อนที่จะเริ่มเรียนนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  
ที่ผู้เรียนควรจะได้รับแรงกระตุ้นและแรงจูงใจที่อยากเรียน ดังนั้น บทเรียนควรจะเริ่มด้วยลักษณะของ
การใช้ภาพ แสง สี เสียง หรือประกอบกันหลายๆ อย่าง โดยสิ่งที่สร้างขึ้นมานั้น เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
และน่าสนใจ ซึ่งจะมีผลต่อความสนใจจากผู้เรียน และเป็นการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมที่จะศึกษาเนื้อหา
ต่อไปในตัว ตามลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI  การเตรียมผู้เรียนในขั้นแรกนี้คือ
การน าเสนอชื่อเรื่อง (Title) ของบทเรียนนั้นเอง ข้อส าคัญประการหนึ่งในขั้นนี้ก็คือ การน าเสนอชื่อ
เรื่องนั้น ควรออกแบบเพ่ือให้สายตาของผู้เรียนอยู่ที่จอภาพไม่ใช่พะวงอยู่ที่แป้นพิมพ์ แต่หากว่าการ
น าเสนอชื่อเรื่องดังกล่าวต้องตอบสนองจากผู้เรียน โดยผ่านแป้นพิมพ์ก็ควรจะเป็นการตอบสนองที่
ง่ายๆ เช่น การกดแคร่ยาว (Space Bar) หรือ การกดแป้นพิมพ์ตัวใดตัวหนึ่ง เป็นต้น  
  2. บอกวัตถุประสงค์ (Define Objective) การบอกวัตถุประสงค์ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น นอกจากผู้เรียนจะได้รู้ล่วงหน้าถึงประเด็นส าคัญของเนื้อหาแล้ว ยังเป็นการ
บอกผู้เรียนถึงเค้าโครงของเนื้อหาด้วย การที่ผู้เรียนทราบถึงโครงร่างของเนื้อหาอย่างกว้างๆ นี้เองจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถผสมผสานแนวคิดในรายละเอียดหรือส่วนย่อยของเนื้อหาให้สอดคล้องและ
สัมพันธ์กับเนื้อหาส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีผลท าให้การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น และนอกจากจะมีผล
ดังกล่าวแล้ว การวิจัยยังพบว่า ผู้เรียนที่ทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนก่อนบทเรียนจะสามารถ
จ าแนกและเข้าใจเนื้อหาได้ดีกว่าอีกด้วย  
  3.  ทบทวนความรู้เดิม (Activate Pre-Knowledge) ก่อนที่จะให้ความรู้ใหม่กับ
ผู้เรียนในส่วนของเนื้อหาและแนวคิดนั้น ผู้เรียนอาจจะไม่มีพ้ืนฐานมาก่อน  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI จะต้องหาวิธีการประเมินความรู้เดิมที่จ าเป็นก่อน 



52 
 

ที่จะรับความรู้ใหม่ ทั้งนี ้นอกจากเตรียมผู้เรียนให้พร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ เช่น การทดสอบ ก่อนการ
เรียนรู้ (Pretest) และยังตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน ส าหรับผู้ที่มีพ้ืนฐานมาแล้วยังเป็นการ
ทบทวนหรือให้ผู้เรียนได้ย้อนไปคิดในสิ่งที่ตนได้รู้มาก่อน เพ่ือช่วยในการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วย  
  4. การเสนอเนื้อหา (Present Information) ก่อนเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ประกอบ ค าพูดที่สั้นและง่ายได้ใจความ เป็นหัวใจส าคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้
ภาพประกอบจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และความคงทนในการจ าจะดีกว่าการใช้ค าพูด
หรือค าเขียนเพียงอย่างเดียว ภายใต้หลักการที่ว่าภาพจะช่วยอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้ง่ายต่อการ
รับรู้ แม้ในเนื้อหาบางช่วงจะมีความยากในการที่จะคิดสร้างภาพประกอบ แต่ก็ควรพิจารณาวิธีการ
หลายๆ วิธีที่จะน าเสนอด้วยภาพให้ได้แม้แต่จ านวนน้อยก็ยังจะดีกว่าค าเขียนทั้งหมด           
  5. ชี้แนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) ตามหลักการเรียนรู้ ผู้เรียนจะจ าได้ดี
หากมีการจัดระบบการเสนอเนื้อหาที่ดีและสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมของผู้ เรียน
ทฤษฎีบางทฤษฎีได้กล่าวว่า การเรียนรู้ที่กระจ่างชัด (Meaningful Learning) นั้น ทางเดียวที่จะเกิด
ได้ก็คือ การที่ผู้เรียนวิเคราะห์และตีความในเนื้อหาใหม่บนพ้ืนฐานของความรู้และประสบการณ์เดิม
รวมกันเป็นความรู้ใหม่ ดังนั้น หน้าที่ของผู้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI ในขั้นนี้  
ก็คือ พยายามหาเทคนิคในการที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนน าความรู้เดิมมาใช้ในการศึกษาหาความรู้ใหม่  
นอกจากนั้น ยังต้องพยายามหาวิถีทางที่จะท าให้การศึกษาความรู้ใหม่ของผู้เรียนนั้น  มีความกระจ่าง
ชัดเท่าท่ีจะท าได้ เทคนิคการให้ตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวอย่างอาจช่วยท าให้ผู้เรียนแยกแยะและเข้าใจเนื้อหา
ต่างๆ ชัดเจนขึ้น  
        6.  กระตุ้นการตอบสนอง (Elicit Responses) ทฤษฎีการเรียนรู้หลายทฤษฎีที่กล่าว
ว่าการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับระดับและขั้นตอนการ
ประมวลข้อมูล หากผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมคิดร่วมกิจกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหา การถาม การตอบ 
ในด้านของการจ านั้นย่อมจะดีกว่าหากผู้ออกแบบบทเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกระท าใน
กิจกรรมขั้นตอนต่างๆ           
  7.  ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) การวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน หรือ CAI นั้น จะกระตุ้นความสนใจจากผู้เรียนมากขึ้นถ้าบทเรียนนั้นท้าทายผู้เรียน โดยการ
บอกจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและให้การตรวจปรับ เพ่ือบอกว่าขณะนั้นผู้เรียนอยู่ตรงไหน ห่างจาก
เป้าหมายเท่าใด การตรวจปรับที่เป็นภาพจะช่วยเร้าความสนใจยิ่งขึ้น ถ้าภาพนั้นเกี่ยวข้องกับเนื้อหา  
ที่เรียน อย่างไรก็ดีการตรวจปรับที่เป็นภาพนี้อาจมีผลเสียบ้างตรงที่ผู้เรียนอาจต้องการดูว่าหากท าผิด
มากๆ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้เกมส์แขวนคอ (Hanged Man) ในการสอน
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนอาจตอบด้วยวิธีการกดแคร่ยาวไปเรื่อยๆ ไม่สนใจเนื้อหา ทั้งนี้เพ่ืออยากดูรูป
คนถูกแขวนคอ เป็นต้น วิธีการหลีกเลี่ยงก็คือ ภาพการตรวจปรับนี้ควรจะเป็นภาพในทางบวก เช่น    
แล่นเรือเข้าหาฝั่ง ขับยานสู่ดวงจันทร์ และจะไปถึงจุดหมายได้ด้วยการตอบถูกเท่านั้น หากตอบผิดจะ
ไม่เกิดอะไรขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามถ้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI ที่ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
ในระดับสูงขึ้น การตรวจปรับด้วยค าเขียนหรือภาพ เช่น กราฟ ก็เป็นการเหมาะสมดีพอแล้ว       
  8. ทดสอบความรู้หลังเรียน (Access Performance) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น  
จัดเป็นบทเรียนส าเร็จรูปประเภทหนึ่ง การทดสอบความรู้ใหม่ซึ่งอาจจะเป็นการทดสอบระหว่าง
บทเรียนหรือการทดสอบในช่วงท้ายของบทเรียนเป็นสิ่งที่จ าเป็น การทดสอบดังกล่าวอาจเป็นการเปิด
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โอกาสให้ผู้เรียนได้ทดสอบตนเอง การทดสอบเพ่ือเก็บคะแนน หรือจะเป็นการทดสอบเพ่ือวัดว่า
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ต่ าที่สุด เพ่ือที่จะศึกษาบทเรียนต่อไปหรือยังต้องศึกษาเนื้อหาเพ่ิม การทดสอบ
ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการประเมินการเรียนแล้วยังมีผลในการจ าระยะยาวของผู้เรียนด้วย  ข้อสอบ
จึงควรถามเรื่องล าดับตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน ถ้าบทเรียนหลายส่วนอาจจะแยกแบบทดสอบ
ออกเป็นส่วนๆ ตามเนื้อหา โดยมีแบบทดสอบรวมหลังบทเรียนอีกหนึ่งชุดก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ผู้ออกแบบบทเรียนเองว่าจะต้องการแบบใด           
  9. การจ าและการน าไปใช้ (Promote Retention and Transfer) ในการเตรียม 
การสอนส าหรับชั้นเรียนปกตินั้น ในขั้นสุดท้ายนี้จะเป็นกิจกรรมสรุปเฉพาะประเด็นส าคัญ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนหรือซักถามปัญหาก่อนจบบทเรียน ในขั้นนี้เองที่
ผู้สอนจะได้แนะน าความรู้ใหม่ไปใช้หรืออาจแนะน าการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและนอกจากนี้ในขั้นตอน
ของการออกแบบบทเรียนนี้เป็นเทคนิคการออกแบบบทเรียนที่ใช้ได้กว้างๆ แต่โดยวัตถุประสงค์ของ
เทคนิคดังกล่าวก็เพ่ือการวางแผนการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ เทคนิคอย่างหนึ่งในการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การพยายามท าให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้สึกใกล้เคียงกับการเรียนรู้
จากผู้สอนโดยตรง ดัดแปลงให้สอดคล้องกับสมรรถนะของคอมพิวเตอร์นั้น ดังนั้น การจะออกแบบทั้ง 
9 ขั้นตอนนี้ ไม่จ าเป็นต้องแยกแยะออกไปเป็นล าดับที่เรียงไว้ และไม่จ าเป็นว่าจะต้องครบทั้ง 9 ข้อ 
จะออกแบบบทเรียนโดยใช้เทคนิคการน าเสนอบทใดหรือครอบคลุมขั้นตอนการสอนอย่างไรขึ้นอยู่กับ
เทคนิคการน าเสนอและเนื้อหาของบทเรียนนั้นด้วย           
  พรเทพ  เมืองแมน (2544) ได้กล่าวถึง หลักการของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ว่าพัฒนามาจากบทเรียนแบบโปรแกรม เป็นบทเรียนแบบโปรแกรมที่อาศัยความสามารถของ
คอมพิวเตอร์ในการน าเสนอบทเรียนในลักษณะของสื่อหลายมิติและอาศัยความสามารถของ
คอมพิวเตอร์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในลักษณะของสื่อหลายมิติ ดังนั้นในการออกแบบและสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงอาศัยหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้เช่นเดียวกับการสร้างบทเรียน
แบบโปรแกรม ผู้สอนหรือผู้สนใจในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงควรมีพ้ืนฐานความรู้
เกี่ยวกับบทเรียนแบบโปรแกรม บทเรียนแบบโปรแกรมเป็นบทเรียนที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการให้ผู้เรียนได้โต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ
บทเรียนและมีการให้ผลย้อนกลับทันที เพ่ือให้ผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจของตนเองพร้อมทั้งมีการ
เสริมแรงเพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในการออกแบบบทเรียนแบบโปรแกรมอาศัยหลัก
จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับการเรียนรายบุคคล โดยเชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จะต้องมีลักษณะ ดังนี้           
  1.  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างกระฉับกระเฉง (Active Participation) 
โดยการให้ผู้เรียนได้ทราบวัตถุประสงค์ของบทเรียน ร่วมวางแผนในการเรียน เน้นให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน           
  2. ให้ผู้เรียนเรียนรู้ทีละน้อยและตามล าดับ (Gradual Approximation) โดยการ
แบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อยๆ เรียงล าดับเนื้อหาให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็นอย่างดี ตามล าดับ
ขั้นตอนของการเรียนรู้และให้ผู้เรียนเรียนจากง่ายไปหายาก           
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  3.  ให้ผู้เรียนรู้ผลการกระท าทันที (Immediate Feedback) โดยการให้ผลย้อนกลับ
ทันทีหลังจากผู้เรียนได้ท าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่บทเรียนมีให้ไม่ว่าการตอบสนองนั้นจะถูกหรือผิด  
การให้ผู้เรียนได้รู้ผลการกระท าทันทีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี           
  4.  ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์แห่งความส าเร็จ (Successful Experience) โดย
การออกแบบบทเรียนให้ง่ายต่อการเรียนรู้ไม่ซับซ้อนจนเกินไปและท้าทายพอสมควร  อาจมีการชี้น า
หรือบอกแนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน อันจะช่วยให้ผู้เรียนมี
ก าลังใจที่จะเรียนต่อไป  
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นับว่าเป็นส่วน
ส าคัญของการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเฉพาะจะต้องค านึงถึงจิตวิทยาในการเรียนรู้  
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล  ใช้งานง่าย  
รวดเร็วมีความดึงดูดใจ จัดล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก ชวนติดตาม สอนได้แม่นตรงถูกต้อง ชัดเจน 
มีความยืดหยุ่นและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้ก าลังใจแนะน าข้อผิดพลาด ชี้ช่องทางการหาความรู้
เพ่ิมเติม ตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้ และที่ส าคัญให้มีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
อย่างต่อเนื่อง  
 2.3.7 ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  จากข้ันตอนทั้ง 9 ขั้น ของกาเยส่ามารถน ามาประยุกต์ใช้ทั้งในการออกแบบการสอน
และในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้เป็นอย่างดี ส าหรับขั้นตอนการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น ได้มีผู้เสนอแบบจ าลองการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น่าสนใจ  
ได้แก่  
  อเลสซี่ และ ทรอลลิป (Alessi & Trollip, 1991) ได้เสนอแบบจ าลองของการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้วยขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังนี้           
  ขั้นตอนที่ 1: เตรียม (Prepare)  
  1.1  ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค ์(Determine Goals and Objectives)  
  1.2  เก็บข้อมูล (Collect Resources)  
  1.3  เรียนรู้เนื้อหา (Learn Content)  
  1.4  สร้างความคิด (Generate Ideas)   
  ขั้นตอนที่ 2: ออกแบบ (Design)  
  2.1  ทอนความคิด (Eliminate the Idea)  
  2.2  วิเคราะห์งานและมโนมติ (Analyze Task and Concept)  
  2.3  ออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Design Preliminary Lesson)  
  2.4  ประเมิน/แก้ไข การออกแบบ (Evaluate and Revise the Design)  
  ขั้นตอนที่ 3: เขียนผังงาน (Create Flowchart Lesson)              
  ขั้นตอนที่ 4: สร้างสตอรี่บอร์ด (Create Storyboard)                
  ขั้นตอนที่ 5: สร้าง / เขียนโปรแกรม (Create Program Lesson)  
  ขั้นตอนที่ 6: ผลิตเอกสารประกอบบทเรียน (Produce Supporting Materials)  
          ขั้นตอนที่ 7: ประเมินและแก้ไขบทเรียน (Evaluate and Revise)  
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  พรเทพ เมืองแมน (2544) ได้เสนอแนะถึงขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนจากแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักการศึกษา   
หลายท่าน ไว้ 4 ขั้นตอน ด้วยกันคือ           
  1. การวางแผน ในการวางแผนเพื่อการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นมีส่วน
ต้องน ามาพิจารณา 3 ประการ ดังนี้        
   1.1 การวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา และผู้เรียน เพ่ือให้ได้มาซึ่งโครงสร้างเนื้อหา
วัตถุประสงค์ของบทเรียน และความตอ้งการของผู้เรียน        
   1.2  การก าหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน เป็นการระบุสิ่งที่คาดหวังว่าผู้เรียน   
จะได้รับหลังจากการเรียนบทเรียน        
   1.3 การก าหนดกิจกรรมการเรียน โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของ
เนื้อหาบทเรียน และความรู้หรือทักษะที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน          
  2.  การออกแบบบทเรียน หลังจากที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา ผู้เรียน 
และได้ก าหนดวัตถุประสงค์ รวมทั้งกิจกรรมการเรียนแล้ว จึงน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบ
บทเรียน ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้          
   ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน        
   1.1 วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา และผู้เรียน        
   1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน        
   1.3 ก าหนดกิจกรรมการเรียน          
   ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบบทเรียน        
   2.1 ออกแบบบทเรียนขั้นแรก        
   2.2 เขียนผังงาน        
   2.3 สร้างสตอรี่บอร์ด          
   ขั้นตอนที่ 3 การสร้างบทเรียน        
   3.1 สร้างบทเรียน        
   3.2 ผลิตเอกสารประกอบบทเรียน          
   ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและแก้ไขบทเรียน        
   4.1 One-to-One Evaluation        
   4.2 ประเมินเป็นกลุ่มเล็ก        
   4.3 ประเมินภาคสนาม          
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์     
โดยเริ่มจากข้ันการวางแผน ซึ่งมีการวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาวิชา ผู้เรียน ก าหนดวัตถุประสงค์ และ
กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จะใช้ให้พร้อม ขั้นต่อไปท าการ
ออกแบบบทเรียน เขียนผังงานแล้วสร้างสตอรี่บอร์ด จากนั้นท าการสร้างบทเรียนและผลิตเอกสาร
ประกอบบทเรียน แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองเพ่ือท าการประเมินและแก้ไขบทเรียน เสร็จแล้ว
น าไปทดลองในภาคสนามเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน จะท าให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ที่สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด          
 2.3.8 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
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  บุญชม  ศรีสะอาด (2546) ให้แนวทาง ในการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน ซึ่งมี 
2 แนวทาง ดังนี้  
  1. พิจารณาจากผู้เรียนจ านวนมาก (ร้อยละ 80) สามารถบรรลุผลในระดับสูง กรณี
นี้เป็นนวัตกรรมสั้นๆ ใช้เวลาน้อย เนื้อหาที่สอนมีเรื่องเดียว เกณฑ์ 80/80 หมายถึง มีไม่ต่ ากว่า 80% 
ของผู้เรียนที่ท าได้ไม่ต่ ากว่า 80% ของคะแนนเต็ม  
  2.  พิจารณาจากผลระหว่างด าเนินการและผลสิ้นสุดการด าเนินการ โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูง (ร้อยละ 80) กรณีใช้การสอนหลายครั้ง มีเนื้อหาสาระมาก (เช่น 3 บทขึ้นไป) มีการวัดผล
ระหว่างเรียน (Formative) หลายครั้ง เกณฑ ์80/80 มีความหมายดังนี้  
       80  ตัวแรก เป็นเกณฑ์ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)    
   80  ตัวหลัง เป็นเกณฑ์ประสิทธิภาพของผลรวมโดยรวม (E2) 

 
 ประสิทธิภาพ         =       
      

 ประสิทธิภาพจึงเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม ซึ่งต้องมีค่าสูง
จึงจะชี้ถึงประสิทธิภาพได้ กรณีนี้ใช้ร้อยละ 80  
 80  ตัวแรก ซึ่งเป็นประสิทธิภาพกระบวนการ เกิดจากการน าคะแนนที่สอบได้
ระหว่างการด าเนินการ (นั่นคือ ระหว่างเรียน หรือระหว่างการทดลอง) มาหาค่าเฉลี่ย แล้วเทียบเป็น
ร้อยละ             
 80 ตัวหลัง ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของผลรวม เกิดจากการน าคะแนนจากการวัด
โดยรวมเมื่อสิ้นสุดการสอนหรือสิ้นสุดการทดลอง แล้วมาหาค่าเฉลี่ย แล้วเปรียบเทียบให้เป็นร้อยละ     
ซึ่งต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
 สุกิจ ศรีพรหม (2541) ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ เมื่อผลิตแบบฝึกเพ่ือเป็น
ต้นแบบแล้ว ต้องน าแบบฝึกไปทดสอบประสิทธิภาพตามข้ันตอน ต่อไปนี้  
 ขั้นที ่1 ขั้นทดสอบกับนักเรียน 1 คน (One-To-One Testing)  
 โดยคัดเลือกนักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนเรื่องที่จะสอนมาก่อนเลย จ านวน 1 คน แล้วให้
เรียนจากแบบฝึก โดยปฏิบัติ ดังนี้  
 1.  ตอบแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  
 2.  เรียนจากแบบฝึกจนจบบทเรียน  
 3.  ท าแบบฝึกหัดในบทเรียนไปพร้อมกันในขณะที่เรียน  
 4.  ตอบแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)  
 แล้วน าผลที่ได้รับมาพิจารณาปรับปรุงส่วนที่เห็นว่ายังบกพร่อง เช่น เนื้อหา สื่อต่างๆ
แบบทดสอบต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น  
 ขั้นที ่2 ขั้นทดสอบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing)  
 โดยใช้กับนักเรียน 9 คน ที่ยังไม่เคยเรียนบทเรียนดังกล่าวมาก่อน โดยด าเนินการ
เช่นเดียวกับขั้นที่ 1 ทุกประการ และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วน าแบบฝึกมาแก้ไขข้อบกพร่องอีก

 ผลรวมของคะแนนที่สอบได้ทุกคน    
 ผลรวมของคะแนนเต็มของทุกคน   100 
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ครั้งหนึ่งและน าผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหัดและท าแบบทดสอบหลังเรียนไปหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกหัด โดยใช้เกณฑ์ 80/80  
 ขั้นที ่3 ขั้นทดสองภาคสนาม (Field Testing)  
 โดยทดลองใช้กับนักเรียนทั้งชั้นเรียน โดยใช้วิธีการเช่นเดียวกับ ขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 
แล้วน าผลไปหาประสิทธิภาพของแบบฝึก การค านวณประสิทธิภาพของแบบฝึก นิยมตั้งไว้ 90/90 
ส าหรับเนื้อหาที่เป็นความรู้ ความจ า และเนื้อหาวิชาที่เป็นทักษะหรือเจตคติ ไม่ต่ ากว่า 80/80  
 80 ตัวแรก คือ คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละของกลุ่มในการท าแบบฝึกหัดระหว่าง
เรียน  
 80 ตัวหลัง คือ คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละของกลุ่มในการท าแบบทดสอบหลังเรียน  
 ถ้าปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของกลุ่มในการท าแบบฝึกและการท า
แบบทดสอบหลังเรียนไม่ต่ ากว่า 80 ทั้งคู่ ก็ถือว่า แบบฝึกที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ 
 จากแนวทางการประเมินแบบฝึกดังกล่าว สรุปได้ว่า การตรวจหาประสิทธิภาพของ  
แบบฝึกที่พัฒนาขึ้นสามารถท าได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย คือ การก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานไว้ล่วงหน้า โดยจะเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หรือ 90/90 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของการ
พัฒนาสื่อวิชานั้นๆ  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้นิยาม ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการสร้างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ผู้เรียน มีความสามารถท าแบบทดสอบระหว่างเรียนบทเรียน (E1) หรือแบบทดสอบ
หลังเรียน (E2) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ คือ 80/80  
 80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 80 หรือสูงกว่า  
 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลการท าแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 80 หรือสูงกว่า 
 
2.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ      
 2.4.1 ความหมายของความพึงพอใจ  
  ค าว่า “ความพึงพอใจ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ซึ่งมีความหมาย
โดยทั่วไปว่า “เป็นความรู้สึกด้านจิตใจของมนุษย์” และมีนักวิชาการและนักจิตวิทยาให้ความหมายไว้
ดังนี้  
  กู๊ด (Good, 1973) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง คุณภาพหรือระดับ
ความพอใจ ซึ่งเป็นผลจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลต่อกิจกรรม  
  คอตเลอร์ (Kotler, 2000) ให้ความหมายความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกของบุคคล
เมื่อได้รับความสุขหรือความผิดหวัง ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรู้กับความคาดหวังในผลลัพธ์
ของสิ่งที่ต้องการ ถ้าการรับรู้ต่อสิ่งที่ต้องการพอดีกับความคาดหวังจะเกิดความพึงพอใจ  
  ประสาท อิศรปรีดา (2541) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง พลังที่เกิดจากพลัง
ทางจิตที่มีผลไปสู่เป้าหมายที่ต้องการของมนุษย์และเป็นพฤติกรรมไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้  
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  ทรงสมร คชเลิศ (2543) ได้สรุปเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ ความรู้สึก และทัศนคติของบุคคล อันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและแรงจูงใจ ซึ่งปรากฏออกมาทาง
พฤติกรรมและเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการท ากิจกรรมต่างๆ ของบุคคล  
  ปรียาพร วงศ์บุตรโรจน์ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือ ความรู้สึกรวมของบุคคล
ที่มีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน  
  วิภาดา คุปตานนท์ (2544) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลหรือ
ทัศนคติต่องาน ซึ่งอาจเป็นทางบวกหรือทางลบแล้วแต่กรณี แต่ความพึงพอใจในงานเป็นเรื่อง          
ที่เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เป็นไปในแนวทางบวกต่อการท างาน ซึ่งก่อให้เกิดแรงผลักดันให้สวามิภักดิ์  
  อุทัยพรรณ  สุดใจ (2545) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก รักชอบ ยินดี เต็มใจ 
หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการทั้ง 
ด้านวัตถุและด้านจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคลอัน
เนื่องมาจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่ง
เหล่านั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ  
  กชกร เป้าสุวรรณ และคนอ่ีนๆ (2550) ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งที่ควรจะเป็นไป
ตามความต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่ง
เป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้และ     
เป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่เมื่อใดสิ่งนั้นสามารถตอบ 
สนองความต้องการหรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ แต่
ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวังก็จะท าให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึง
พอใจ  
  สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์คือ ความรู้สึกในทางบวก 
และความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก เป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข 
ความสุขนั้นเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบ
ย้อนกลับสามารถท าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้นได้อีก ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความรู้สึก
ทางบวกอ่ืนๆ ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุข มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน
และระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามนี้ เรียกว่า ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจ       
จะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบสิ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึก       
พึงพอใจของมนุษย์มักได้แก่ ทรัพยากรหรือสิ่งเร้า การวิเคราะห์ระบบความรู้สึกพึงพอใจ การศึกษา
ทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใดเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจและความสุขแก่มนุษย์ ความ
พึงพอใจจะเกิดได้มากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอย่างที่เป็นที่ต้องการครบถ้วน  
 2.4.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ  
  การที่บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการเรียนจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างมา
กระตุ้นให้เกิดความรักหรือทัศนคติที่ดีต่อการเรียนนั้นและบุคคลจะเกิดความพึงพอใจนั้น จะต้องมีการ
จูงใจให้เกิดขึ้น แรงจูงใจหรือการจูงใจ (Motivation) หมายถึง สภาวะที่อินทรีย์ถูกกระตุ้นหรือถูก
ผลักดันให้แสดงพฤติกรรม เพ่ือไปยังจุดหมายปลายทางที่วางไว้   
  ไวท์เฮด (Whitehead, 1967) กล่าวถึง การสร้างความพอใจและขั้นตอนของการ
พัฒนาว่ามี 3 ขั้นตอน คือ จุดยืน จุดแย้ง และจุดปรับ ซึ่ง ไวท์เฮด เรียกชื่อใหม่เพ่ือใช้ในการศึกษาว่า
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การสร้างความพึงพอใจ การท าความกระจ่างและการน าไปใช้ในการเรียนรู้ ควรเป็นไปตาม 3 จังหวะ 
คือ           
  1. การสร้างความพึงพอใจ - นักเรียนรับสิ่งใหม่ๆ มีความตื่นเต้น พอใจในการได้พบ
และเก็บสิ่งใหม่         
  2. การท าความกระจ่าง - มีการจัดระเบียบ ให้ค าจ ากัดความ มีการก าหนดขอบเขต
ที่ชัดเจน         
  3. การน าไปใช้ - น าสิ่งใหม่ที่ได้มาไปจัดสิ่งใหม่ที่จะได้พบต่อไป เกิดความตื่นเต้นที่
จะเอาไปจัดสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามา  
  กู๊ด (Good, 1973) ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง วัตถุหรือสภาวะใดๆ ที่สามารถเร้า
ให้เกิดการจูงใจได้  
  บลูม (Bloom, 1976) มีความเห็นว่า ถ้าสามารถจัดให้ผู้เรียนได้ท าพฤติกรรมตามที่
ตนเองต้องการ น่าคาดหวังแน่นอนว่าผู้เรียนทุกคนได้เตรียมใจส าหรับกิจกรรมที่ตนเองเลือกนั้นด้วย
ความกระตือรือร้นพร้อมด้วยความมั่นใจ เราสามารถเห็นความแตกต่างของความพร้อมด้านจิตใจได้
ชัดเจนจากการปฏิบัติของนักเรียนต่องานที่เป็นวิชาบังคับกับวิชาเลือก หรือสิ่งนอกโรงเรียนที่ผู้เรียน
อยากเรียน เช่น การขับรถยนต์ การเล่นดนตรี เกมส์ หรือสิ่งที่ผู้เรียนอาสาสมัคร สามารถตัดสินใจได้
โดยเสรีในการเรียน การมีความกระตือรือร้น ความพึงพอใจ และมีความสนใจเมื่อเริ่มเรียนจะท าให้
ผู้เรียนเรียนได้เร็วและมีความส าเร็จสูง ช่วงส าคัญของการจัดประสบการณ์ เพ่ือสร้างความรู้ที่ดีต่อการ
เรียนนี้ ทั้งไวท์และบลูม มีความเห็นว่าต้องท าในระดับประถมศึกษา เพราะบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 14 ปี 
ลงมา มีพัฒนาการอยู่ในข้ันตอนของความสนใจความพึงพอใจ (Whitehead, 1967) และเป็นช่วงการ
สร้างฐานของการสะสมความรู้สึกที่ดีต่ออดีต ประสบการณ์ความส าเร็จในชั้นเรียนที่สูงขึ้นไปหรือใน
เด็กท่ีอายุมากขึ้นการสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกจะท าได้ยาก (Bloom, 1976)  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีการจูงใจของนักศึกษา
ต่างๆ ดังนี้  
  1. ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) กล่าวว่า ความต้องการของ
มนุษย์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ        
   1.1 ความต้องการเพ่ือด ารงชีวิต (Existence Needs) หรือ E เป็นความต้องการ
ทางด้านร่างกายและปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต        
   1.2 ความต้องการทางด้านความสัมพันธ์ (Relatedess Need) หรือ R เป็นความ
ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน  
   1.3 ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) หรือ G เป็นความต้อง 
การที่จะพัฒนาตนเองตามศักยภาพ     
  2. ทฤษฎีการจูงใจของ แมคคลีแลนด์ (McCleand) เชื่อว่า เป็นความต้องการในการ
เรียนรู้จากการมีประสบการณ์และมีอิทธิพลต่อการรับรู้สถานการณ์และแรงจูงใจสู่เป้าหมาย โดยแบ่งความ
ต้องการออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้       
   2.1 ความต้องการสัมฤทธิ์ผล (Needs for Achievement) เป็นพฤติกรรมที่จะ
กระท าการใดๆ ให้เป็นผลส าเร็จ เป็นแรงขับที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ        
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   2.2 ความต้องการการสัมพันธ์ (Needs for Affiliation) เป็นความปรารถนาที่จะ
สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน        
   2.3 ความต้องการอ านาจ (Needs for Power) เป็นความต้องการควบคุมผู้อ่ืนมี
อิทธิพลต่อผู้อื่น  
  สก๊อต (1970 อ้างถึงใน ศุภศิริ โสมาเกตุ, 2544) ได้เสนอแนวคิดในการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการท างานที่จะให้ผลเชิงปฏิบัติ มีลักษณะดังนี้     
  1. งานควรมีความสัมพันธ์กับความปรารถนาส่วนตัว งานจะมีความหมายต่อผู้ท า 
  2. งานนั้นต้องมีการวางแผนและวัดความส าเร็จได้ โดยใช้ระบบการท างานและการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ผลในการสร้างสิ่งจูงใจภายในเป้าหมายของงาน ซึ่งต้องมีลักษณะ 
ดังนี้ คือ มีความภูมิใจในการท างานโดยตรง งานนั้นสามารถท าให้ส าเร็จได้  
  เมื่อน าแนวคิดของ สก๊อต (Scott) มาใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน มีแนวคิดดังนี้     
  1. ศึกษาความต้องการ ความสนใจของผู้เรียนและระดับความสามารถหรือพัฒนาการตาม
วัยของผู้เรียน     
  2. วางแผนการสอนอย่างเป็นกระบวนการและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและก าหนดเป้าหมายในการ
ท างาน สะท้อนผลงานและท างานร่วมกันได้  
  สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกที่ดี ที่ชอบ ที่พอใจ หรือที่ประทับใจของ
บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้รับ โดยสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
บุคคล ทุกคนมีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่างและมีความต้องการหลายระดับ ซึ่งหากได้รับการตอบสนอง             
ก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ การจัดการเรียนรู้ใดๆ ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ การเรียนรู้นั้น
จะต้องสนองความต้องการของผู้เรียน  
 2.4.3 วิธีวัดความพึงพอใจ 
  แบบวัดความพึงพอใจ เป็นเครื่องมือวัดที่จะใช้วัดความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งต่างๆ ซึ่ง 
ระพินทร์ โพธิ์ศรี (2549) ได้ใช้วิธีจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ดังนี้  
  5   หมายถึง พอใจอย่างยิ่ง  
  4   หมายถึง พอใจมาก  
  3   หมายถึง พอใจพอสมควร  
  2   หมายถึง พอใจน้อย หรือค่อนข้างไม่พอใจ  
  1   หมายถึง พอใจน้อยเป็นอย่างยิ่ง หรือไม่พอใจค่อนข้างมาก  
  ผู้วิจัยได้วัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนโดยด าเนินการหลังจากเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครบทุกบทเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่ง
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด  
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด หาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้ดัดแปลงมาจากแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2543) 
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2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ  
  งานวิจัยในประเทศที่ผู้ วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ มีดังนี ้ 
  ณัฏฐ์พร  หงส์ค า (2550) ศึกษาผลการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่า
เท่ากับ 84.40/93.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และยังพบว่า นักเรียนท างานด้วยความสนุก 
สนานกระตือรือร้นในการเรียน ท างานตามที่มอบหมายส าเร็จ ท างานเสร็จทันตามเวลา มีความสนใจ
ในการเรียน มีความรับรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการถ่ายทอดและ
ช่วยพัฒนาผู้อื่น วางแผนและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  
  เสาวนีย์ สมดี (2551) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ อ าเภอเดชอุดม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวนนักเรียน 30 คน ผลการศึกษา
พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้ง   
ไม่เกิน 100 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.22/84.78 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง การบวกจ านวนที่มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
  วิทูรย์ วงษ์อามาตย์ (2552) ได้ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจใน
การเรียน วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การวัด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จ านวนนักเรียน 85 คน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองจ านวน 42 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 43 คน ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.18/76.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอน สูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบเกมการสอน อยู่ในระดับมาก 
  นพคุณ บุญธรรม (2552) ได้ศึกษาค้นคว้า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองแคนวิทยา อ าเภอดอกจาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 1 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 25 คน ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.32/82.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน 
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
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  นพรัตน์ ค าสุโพธิ์ (2553) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศ 
อ าเภอโพนนาแก้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2550 จ านวนนักเรียน  
16 คน ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยมีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.04/85.42 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลัง      
การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์   
ช่วยสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
  ภัทรพล ธนัทโรจนกุล (2553) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนโนนแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 60 คน 
แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 
87.33/86.80 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 85/85 ผลการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผล
การเรียน 86.93 ผลการเรียนตามปกติ 84.93 สรุปได้ว่า การเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
มีผลการเรียนที่สูงกว่าการเรียนจากการสอนของครูตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ดอกเอ้ียง จันเสนา (2554) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (สว่าง
วิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 38 คน ผลการวิจัย
พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.63/76.14 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
75/75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
 2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  เทอร์เนอร์ (Turner, 1985) ท าวิจัยเรื่อง การประเมินเกี่ยวกับผลการเรียนเป็นคู่ของ
นักเรียนในการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า  คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ฝึกปฏิบัติโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์   
ช่วยสอนในลักษณะ 2 คน ต่อ 1 เครื่อง สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
อย่างมีนัยส าคัญ ส่วนคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ของกลุ่มตัวอย่างที่ฝึก
ปฏิบัติโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลักษณะ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง และกลุ่มที่ใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลักษณะ 2 คน ต่อ 1 เครื่อง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
  บราวน์ (Brown, 1993) ได้ออกแบบและพัฒนาบทเรียนแบบ Tutorial ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พ้ืนฐานฟังก์ชัน แคลคูลัส ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขั้นสูง ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
สามารถช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา และมีการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ฟังก์ชัน แคลคูลัส ได้ดีขึ้น  
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  เคท (Kate, 2001) ได้ท าการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จ านวนของ 
Mayan และท าการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจัดการเรียนการสอน
ในวิชาคณิตศาสตร์ โดยกลุ่มเป็นตัวอย่างนักเรียนเกรด 7 จ านวน 29 คน โดยจะต้องท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนเกี่ยวกับจ านวนของ Mayan และจึงท าการทดสอบหลังเรียน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพ่ิมจากก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญจากการเรียนรู้  
  เจเฟอร์ (Jafer, 2003) ได้ศึกษา ผลกระทบของการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เปรียบเทียบกับการสอนปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ 
หารเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จากผลการวิจัยที่ศึกษาจะเห็นว่า คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน ท าให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน ตื่นเต้น นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ผลสัมฤทธิ์ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการสอนปกติ หรือแตกต่างไม่
มากนัก แต่การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้เวลาเรียนน้อยกว่าปกติ  
  เพอราซา (Peraza, 2006) ได้ท าการศึกษาผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
พ้ืนฐานการคูณ รวมถึงการคูณโดย 10, 5 และ 2 โดยเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนเกี่ยวกับ
ความเข้าใจการคูณ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้ท าการทดสอบก่อนเรียน
จากนั้นใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และทดสอบหลังเรียนในตอนท้ายของสัปดาห์    
ผลปรากฏว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ศักยภาพที่จะกระตุ้นนักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์  
  ผลของงานวิจัยที่ศึกษาสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วย ท าให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอนแบบเดิมในชั้นเรียนและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อวิชาที่เรียน
มากกว่าการสอนแบบปกต ิซึ่งสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตาม 
ความสามารถของตนและเรียนได้โดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องเวลาเป็นตัวก าหนด  ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัย 
จึงมีความสนใจท่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งนี้ ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มโรงเรียนเขต
คุณภาพประจันตคาม 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1             
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 10 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 225 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม        
กลุ่มโรงเรียนเขตคุณภาพประจันตคาม 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวนนักเรียน 31 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling)    
 
3.2 รูปแบบของการวิจัย 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีรูปแบบการวิจัย ดังนี้  
 รูปแบบของการวิจัยชื่อว่า One–Group Pretest–Posttest Design (ล้วน สายยศ, 2538) 
มีลักษณะดังนี้ 
 
      R  T1    X  T2 
 
  
 R     หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง   
 T1   หมายถึง การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

(Pretest)   
 X    หมายถึง การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Treatment)  
 T2  หมายถึง การวัดผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การแสดงความคิดเห็น (Posttest) 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย  
 3.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ประกอบด้วย  
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  บทเรียนที่ 1  ความหมายของเศษส่วน  
  บทเรียนที่ 2  การเปรียบเทียบเศษส่วน  
  บทเรียนที่ 3  การบวกเศษส่วน  
  บทเรียนที่ 4  การลบเศษส่วน  
  บทเรียนที่ 5  โจทย์ปัญหาเศษส่วน  
 3.3.2 แบบฝึกหัดระหว่างเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนละ 10 ข้อ จ านวน 
50 ข้อ  
 3.3.3 แบบทดสอบหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนละ 10 ข้อ จ านวน 
50 ข้อ  
 3.3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 30 ข้อ   
 3.3.5 แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มต่ีอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 10 ข้อ 
 
3.4 วิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
  วิธีด าเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
ตามล าดับขั้นตอนดังนี้  
  ขั้นที่ 1 การเตรียมงานด้านวิชาการ  
  ผู้วิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าสิ่งที่เกี่ยวข้องก่อนด าเนินการสร้าง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เศษส่วน ดังนี้  
  1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง เศษส่วน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือให้เข้าใจหลักการ โครงสร้าง เนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เวลา     
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล  
  2) ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
   2.1) ทักษะกระบวนการเรียนรู้  
   2.2)  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
   2.3)  การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  3) ศึกษาเก่ียวกับเนื้อหา เรื่อง เศษส่วน และแยกเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ทั้งหมด 5 บทเรียน        
   บทเรียนที่ 1  ความหมายของเศษส่วน         
   บทเรียนที่ 2  การเปรียบเทียบเศษส่วน      
   บทเรียนที่ 3  การบวกเศษส่วน        
   บทเรียนที่ 4  การลบเศษส่วน      
   บทเรียนที่ 5  โจทย์ปัญหาเศษส่วน  
  ขั้นที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
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  1) ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการหาประสิทธิภาพ   
  2) วิเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
  3) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของเนื้อหาทั้ง 5 บทเรียน  
  4) สร้างแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละบทเรียนโดยการวิเคราะห์
ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา   
  5) ด าเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามข้ันตอนที่ได้ศึกษา ดังนี้  
      5.1)  ชื่อเรื่อง                
   5.2)  สาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด                           
   5.3)  จุดประสงค์การเรียนรู้               
   5.4)  ค าแนะน าในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                
   5.5)  แบบทดสอบก่อนเรียน              
   5.6)  เนื้อหา กิจกรรม               
   5.7)  แบบฝึกหัดระหว่างเรียน               
   5.8)  แบบทดสอบหลังเรียน     
  6) ตรวจสอบการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณา และให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องในด้านเนื้อหาและความเหมาะสม
ของกิจกรรม ดังนี้          
   6.1) อาจารย์ ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโทและ    
ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
    6.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข กอปรสิริพัฒน์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น            
   6.3) ดร.อภิกฤช  พยุงธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบ ารุงวิทย์)       
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1      
   6.4) นายสุนันท์ พอดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองคุ้ม วิทยฐานะ ช านาญการ
พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา          
   6.5) นางทิพาภรณ์ สงเคราะห์ ครูวิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล
ปราจีนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา     
  7) น าค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ  
  ขั้นที่ 3 การทดลองหาประสิทธิภาพ           
  น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองหาประสิทธิภาพกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
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  1) การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มโรงเรียนเขตคุณภาพประจันตคาม 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และยังไม่เคยเรียนเรื่องนี้มาก่อน 
จ านวน 3 คน คือ นักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน เพ่ือดูความเหมาะสมของการ
ใช้ถ้อยค า ภาษา เวลา เนื้อหา และคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด  ผลปรากฏว่า 
นักเรียนปานกลาง และอ่อน ไม่สามารถท าเสร็จในเวลาที่ก าหนด ส่วนนักเรียนเก่งท าเรียบร้อย
เหมาะสมกับเวลาและมีการพิมพ์ผิดบ้าง จึงน ามาปรับปรุงแก้ไขและทดลองใช้ในครั้งต่อไป   
  2) ทดลองกับกลุ่มเล็ก โดยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว       
ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และยังไม่เคยเรียนเรื่องนี้มาก่อน จ านวน 9 คน คือ  
นักเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม
ของเนื้อหา เวลา การใช้ภาษา การสื่อความหมาย ผลปรากฏว่า นักเรียนเก่ง และปานกลาง ท าได้
เหมาะสมกันเวลา ส่วนนักเรียนอ่อน ท ากิจกรรมในบทเรียนได้ไม่ทันกับเวลา จึงท าการปรับเนื้อหา
และกิจกรรมใหม่ เพ่ือความเหมาะสมยิ่งขึ้น ก่อนที่จะน าไปทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง   
  3) น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่แก้ไขปรับปรุงจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไปทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 31 คน เพ่ือท าการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยบันทึกผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน 
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน น าไปหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.68/82.44 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
  3.4.2 การสร้างแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  
  1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง เศษส่วน  
  2) ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสร้าง เครื่องมือวัดผลทางการศึกษา  
  3) วิเคราะห์เนื้อหา ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา เพ่ือเขียน
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ทั้ง 5 บทเรียน          
  4) สร้างแบบฝึกหัดระหว่างเรียนแต่ละบทเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน     
15 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละบทเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ ให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้    
  5) ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียน ที่สร้างขึ้นว่าครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละชุดหรือไม ่แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
  6) น าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอร์   
ช่วยสอนแต่ละชุดที่ปรับปรุงแล้ว จากข้อ 5 ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนประจันตคาม 1 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จ านวน 30 คน น าผลการทดสอบที่ได้    
มาวิเคราะห์รายข้อเพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ได้แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
บทเรียนละ 10 ข้อ จ านวน 5 บทเรียน รวม 50 ข้อ ที่มีความยากง่าย (p) ระหว่าง .20 - .80 และมี
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง .21 - .79 และได้แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนละ 10 ข้อ จ านวน     
5 บทเรียน รวม 50 ข้อ ที่มีความยากง่าย (p) ระหว่าง .23 - .80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 
.25 - .77   
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 3.4.3  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วน ด าเนินการดังนี้  
  1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
  2) ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา  
  3) วิเคราะห์เนื้อหาและตัวชี้วัด เพ่ือเขียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  4) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด และครอบคลุมเนื้อหา จ านวน 40 ข้อ  
  5) ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สร้างขึ้นว่าครอบคลุมเนื้อหาหรือไม ่แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
  6) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จากข้อ 5 ไปทดสอบ
กับนักเรียนที่เคยผ่านการเรียน เรื่อง เศษส่วน มาแล้ว จ านวน 30 คน น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ 
เพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ได้แบบทดสอบจ านวน 30 ข้อ ที่มีความยากง่าย (p) 
ระหว่าง .20 - .80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง .24 - .78  
  7) น าแบบทดสอบที่ได้จากข้อ 6 ไปทดสอบกับนักเรียน จ านวน 30 คน ค านวณหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร Kuder Richardson (KR–20) ได้คา่ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8058  
 3.4.4  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด าเนินการดังนี้  
  1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
  2) ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสร้างแบบสอบถาม  
  3) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
จ านวน 15 ข้อ   
  4) ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ว่า
ครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00  
  5) น าแบบสอบถามที่ได้จากข้อ 4 ไปสอบถามกับนักเรียน จ านวน 30 คน ค านวณหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (- Coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นแบบสอบถามความพึงพอใจ เท่ากับ 0.8217  
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 3.5.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการหาประสิทธิภาพ  
  1) บันทึกผลการทดลอง เก็บรวบรวมผลการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและการท า
แบบทดสอบหลังเรียนทั้ง 5 บทเรียน เพ่ือน าผลมาหาค่าเฉลี่ยร้อยละเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด (80/80) 
ของทั้ง 5 บทเรียน  
  2) น าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ของนักเรียนทุกคน รวมทั้ง      
5 บทเรียน และคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน ของนักเรียนทุกคน รวมทั้ง 5 บทเรียน 
มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละ เทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด (80/80) เป็นผลรวมของทั้ง 5 บทเรียน  
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 3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1) เก็บรวบรวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  2) เก็บรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน    
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.6.1 หาคุณภาพเครื่องมือ    
  1) วิเคราะห์ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC)     
  2) วิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบฝึกหัดระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแต่ละบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน    
  3) วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน  
โดยใช้สูตร Kuder Richardson (KR – 20)   
  4) วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ ครอนบัค 
(-Coefficient)  
 3.6.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ  
  วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
และการท าแบบทดสอบหลังเรียน ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2   
 3.6.3  วิเคราะห์ข้อมูลผลการใช้  
  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน โดยใช้      
T-test for Dependent Samples  
  2) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.7.1 สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ  
  1) หาค่าความตรงเชิงเนื้อหาของแบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2539)  
 

     IOC  =       
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 เมื่อ IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์  
  ∑R แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ    

  N  แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
 2) การวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก ของแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ค านวณจากสูตร  
(มานัส ไพฑูรย์เจริญลาภ, 2552)    
  

     P  =       

 
  เมื่อ P  แทน  ค่าความยาก       
   f   แทน จ านวนคนในกลุ่มคะแนนสูงหรือกลุ่มคะแนนต่ าซึ่งมีจ านวน

เท่ากัน       
   Ru  แทน  จ านวนคนในกลุ่มคะแนนสูงที่ตอบถูก    
   Rl  แทน  จ านวนคนในกลุ่มคะแนนต่ าที่ตอบถูก 
 

    r  =       

 
 เมื่อ r  แทน  ค่าอ านาจจ าแนก      
  f       แทน  จ านวนคนในกลุ่มคะแนนสูงหรือกลุ่มคะแนนต่ าซึ่งมีจ านวน

เท่ากัน       
  Ru  แทน  จ านวนคนในกลุ่มคะแนนสูงที่ตอบถูก   
  Rl  แทน  จ านวนคนในกลุ่มคะแนนต่ าที่ตอบถูก 
 3) การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
สูตร Kuder Richardson (KR – 20) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 
 
 
        
               

 เมื่อ rtt  แทน  ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ  
  k  แทน  จ านวนข้อ       
  p แทน  สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ    
  q แทน  สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = 1 – p   
  st

2  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

rtt       = 
     

S

pq
1

1k
k

2
t
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 4) การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเจตคติ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของ ครอนบัช (-Coefficient)  (มานัส ไพฑูรย์เจริญลาภ, 2552)     
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 เมื่อ α แทน  ค่าความเชื่อม่ัน        
  k แทน  จ านวนข้อของเครื่องมือวัด        

  
2

iS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ ค านวณได้จาก  
 
   สูตร   

 
 เมื่อ Xi   แทน  คะแนนในแต่ละข้อของคนท่ี i     
  2

tS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม  ค านวณได้จาก 
 
     สูตร 
 
 เมื่อ X   แทน  คะแนนรวมของแต่ละคน 
 
 3.7.2 สถิติที่ใช้หาประสิทธิภาพ  
  สถิติที่ใช้หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตรหาประสิทธิภาพ 
E1/E2 (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546)   
 

                              

A

N
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B
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 เมื่อ E1 แทน  ประสิทธิภาพของการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน  
  E2 แทน  ประสิทธิภาพของการท าแบบทดสอบหลังเรียน    
  X แทน  คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน  
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   F แทน  คะแนนรวมของผู้เรียนจากการทดสอบหลังเรียน  
  N แทน  จ านวนผู้เรียน      
  A แทน  คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดระหว่างเรียน   
  B  แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน  
 3.7.3 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลผลการใช้            
  1) ค่าเฉลี่ย ( ) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546) 
 

                                 X           =         
N

X
          

 
     เมื่อ          X    แทน คะแนนเฉลี่ย                    
  X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด         
  N     แทน จ านวนข้อมูล              
 2) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2546) 

 

               S.D.          =       
2

1N

)XX(




 

 
      เมื่อ  S.D.  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
  X    แทน ข้อมูลแต่ละตัว                       
  X  แทน คะแนนเฉลี่ย                  
  N  แทน จ านวนข้อมูล                 
  N-1 แทน จ านวนตัวแปรอิสระ (Degree of Freedom)  
 3) สถิติใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน t-test for Dependent Samples   
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 
 

                       t              =       

1N

)D(DN

D
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             เมื่อ  D แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่              
     N    แทน จ านวนคู่ 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เข้าใจกันในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
 X แทน คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
 F แทน คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
   ทางการเรียน  
 E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
   (คะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจากแบบฝึกหัดระหว่างเรียน)  
 E2 แทน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   (คะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน)  
 t แทน ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
   เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (t – test  for Dependent Samples) 
 * แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
4.2 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า ดังนี้  
 4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการทดลองครั้งที่ 3 (เสนอไว้ในตารางที่ 
4.1)  
 4.2.2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (เสนอไว้ในตารางที่ 4.2)  
 4.2.3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (เสนอไว้ในตารางที่ 4.3)  
 
 
 
 
 



74 
 
ตารางท่ี 4.1 ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 ในการทดลองครั้งที่ 3 
 

N 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

E1/E2 คะแนน
เต็ม 

X X  E1 
คะแนน

เต็ม 
F X  E2 

31 50 1266 40.84 81.68 30 750 24.19 80.63 81.68/80.63 

 
จากตารางที่ 4.1 แสดงว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใน
การทดลองครั้งที่ 3 โดยรวมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.68/80.63 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
  
ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน      

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

N 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

D D2 t 
  S.D.   S.D. 

     เรื่อง เศษส่วน 31 12.22 2.53 24.19 2.67 371 4677 23.70* 

 
* ค่า t จากตาราง  df  =  30  ที่ระดับนัยส าคัญ  0.05 คือ 1.6973  
 
 จากตารางที่ 4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์      
ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า t – test = 23.70 ซึ่ง   
สูงกว่าค่า t ที่ได้จากการเปิดตาราง t (0.05, 30) = 1.6973 แสดงว่า หลังจากนักเรียนได้รับการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน แล้วท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
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ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน     

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 4 

 

รายการ   S.D. 
ความหมาย 

ค่าเฉลี่ย 
เมื่อนักเรียน เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว 
มีความพึงพอใจในด้าน 
   1. เนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย 4.22 0.66 มาก 

   2. สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง 4.48 0.60 มาก 
   3. เสียงดนตรีประกอบเหมาะสม 4.38 0.61 มาก 
   4. สีและขนาดตัวอักษรเหมาะสม 4.32 0.59 มาก 
   5. บทเรียนมีการโต้ตอบกับผู้เรียนได ้ 4.41 0.56 มาก 
   6. ภาพประกอบบทเรียนน่าสนใจเหมาะสม 4.35 0.56 มาก 
   7. ชอบคณิตศาสตร์และเห็นคุณค่ามากยิ่งขึ้น 4.06 0.67 มาก 
   8. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถทบทวนใหม่ได้ 4.61 0.55 มากที่สุด 
   9. ต้องการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเรื่อง 
       อ่ืนๆ อีก 

4.29 0.58 มาก 

 10. การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ิมความ 
      สนุกสนาน 

4.58 0.50 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.37 0.16 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.3 แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.37) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถทบทวนใหม่ได้ และการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ิมความสนุกสนาน อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61, 4.58) 
ตามล าดับ รองลงมา คือ สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง และบทเรียนมีการโต้ตอบกับผู้เรียนได้ อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.48, 4.41) ตามล าดับ 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอผลสรุปงานวิจัย ดังนี้ 
 
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
        5.1.1  เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80          
 5.1.2  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
        5.1.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 
5.2 สมมติฐานในการวิจัย 
 5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 5.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่ากอ่นเรียน  
 5.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก 
 
5.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
  ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มโรงเรียนเขตคุณภาพ
ประจันตคาม 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2556 จ านวน 10 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 225 คน    
 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม กลุ่มโรงเรียน
เขตคุณภาพประจันตคาม 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2556 จ านวนนักเรียน 31 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)     
 
5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
  5.4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 5 บทเรียน   
  5.4.2 แบบฝึกหัดระหว่างเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนละ 10 ข้อ จ านวน 
50 ข้อ     
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  5.4.3 แบบทดสอบหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนละ 10 ข้อ จ านวน 
50 ข้อ  
  5.4.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน
30 ข้อ    
  5.4.5 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 10 ข้อ  
 
5.5 วิธีด าเนินการทดลอง  
  5.5.1 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานใน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  
  5.5.2 ท าการทดลอง ผู้วิจัยอธิบายจุดมุ่งหมายของการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และอธิบายวิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้กลุ่มตัวอย่างฟัง จากนั้นเริ่มทดลองโดยใช้เวลาในการ
ทดลองสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง จ านวน 4 สัปดาห์ ทั้งหมด 10 ครั้ง โดยในแต่ละบทเรียนจะมีการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทุกครั้ง  
  5.5.3 หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง จึงน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทดสอบนักเรียน  
  5.5.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจสอบถามนักเรียน เพ่ือวัดความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 
5.6 สรุปผลการวิจัย      
  ผลการวิจัย พบว่า  
  5.6.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.68/80.63 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 และเป็นไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 1  
  5.6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 2  
  5.6.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
อยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถทบทวน
ใหม่ได้ และการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ิมความสนุกสนาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คือ สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง และบทเรียนมีการโต้ตอบกับผู้เรียนได้ อยู่ในระดับมาก  
 
5.7 อภิปรายผล     
  ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้   
  5.7.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ซึ่งมี
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ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.68/80.63 โดยเป็นค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียนหลังเรียน แสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น มีกระบวนการสร้าง
ตามข้ันตอนอย่างมีระบบ คือ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือ    
การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ หลักการสร้างบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่วยสอน และได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา การใช้ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งได้น า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และส าหรับเนื้อหาของบทเรียนใช้ภาษาในการสื่อสารที่
ชัดเจน กระชับ มีขั้นตอนในการน าเสนออย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก   
มีภาพ มีเสียงประกอบ และมีผลป้อนกลับ ซึ่งตรงกับกระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ (Gagne) จึงท าให้
ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้ ส่งผลท าให้เกิดความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543) กล่าวไว้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนได้ตามเอกัตภาพ ผู้เรียนมีโอกาสเรียนซ้ าได้หลายครั้งเท่าที่ต้องการ ผู้เรียนมีโอกาสโต้ตอบกับ
คอมพิวเตอร์ และสามารถควบคุมการเรียนเองได้ มีภาพ ภาพเคลื่อนไหว สี และเสียง ที่ท าให้ผู้เรียน
ไม่เบื่อหน่ายในเนื้อหาที่เรียน ตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างผู้เรียนไม่
มีผลต่อการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนไปตามขั้นตอนคือ เรียนจากง่ายไปหายากหรือเลือกเรียน
ในหัวข้อที่ตนเองสนใจ และช่วยฝึกให้คิดอย่างมีเหตุผล เพราะต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา  
   จากการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นพคุณ บุญธรรม (2552) ศึกษา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผล
การศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.32/82.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 และยังสอดคล้องกับ 
นพรัตน์ ค าสุโพธิ์ (2553) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยมีค่าประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 83.04/85.42  
  5.7.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 2 เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
มีลักษณะเป็นสื่อประสม ท าให้นักเรียนได้มีการทบทวนเนื้อหาก่อนที่จะศึกษาเนื้อหาใหม่ ซึ่งเนื้อหามี
ภาพประกอบ เสียง และแบบฝึกทักษะระหว่างเรียนแต่ละบทเรียน โดยนักเรียนสามารถทราบผลการ
ท าแบบฝึกทักษะทันที อีกทั้งยังสามารถทบทวนเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจหรือจ าไม่ได้ จึงท าให้นักเรียนที่
เรียนไม่ทันสามารถจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และฝึกปฏิบัติได้หลายครั้งจนเกิดความรู้ความเข้าใจที่จะ
สามารถน าไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาอ่ืนๆ ทั้งนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพ ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจเนื้อหา ส่งผลให้นักเรียนสามารถน าความรู้   
มาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจนได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ  
ล้วน สายยศ; อังคณา สายยศ (2543) ที่กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถทางการ
เรียนหลังจากได้เรียนเนื้อหาของวิชาใดวิชาหนึ่งแล้ว ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด 
และยังสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณ ี(2540) ที่กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการเข้าถึงความรู้ 
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(Knowledge Attained) การพัฒนาทักษะในการเรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากคะแนนสอบที่ก าหนดให้ 
คะแนนที่ได้จากงานที่ครูมอบให้หรือทั้งสองอย่าง  
   จากการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทูรย์ วงษ์อามาตย์ (2552) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอน ผลการศึกษาค้นคว้า 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอน สูงกว่า       
การเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ ภัทรพล ธนัทโรจนกุล 
(2553) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร วิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า การเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลการเรียน
ที่สูงกว่าการเรียนจากการสอนของครูตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  5.7.3  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
อยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถทบทวน
ใหม่ได้ และการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ิมความสนุกสนาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คือ สามารถเรียนได้ด้วยตนเองและบทเรียนมีการโต้ตอบกับผู้เรียนได้ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีภาพประกอบชัดเจน ท าให้เกิดความพอใจ ท าให้
จ าเนื้อหาได้ดีขึ้น รวมทั้งการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เปลี่ยนบรรยากาศใน
การเรียนให้น่าสนใจขึ้น และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สามารถให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ คือ
คอมพิวเตอร์ช่วยเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนให้แก่ผู้เรียน มีการใช้สี ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี 
เป็นการเพ่ิมความเหมือนจริงและเร้าใจผู้เรียนให้เกิดความอยากรู้อยากเรียนมากขึ้น สามารถใช้ใน
การศึกษารายบุคคลได้เป็นอย่างดี ให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจที่ดีกับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สอดคล้องกับคอตเลอร์ (Kotler, 2000) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกของบุคคล ในผลลัพธ์ของสิ่งที่ต้องการ ถ้าการรับรู้ต่อสิ่งที่ต้องการพอดีกับความคาดหวัง
จะเกิดความพึงพอใจ  
   จากการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพคุณ  บุญธรรม (2552) ได้ศึกษา 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน โดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับ ดอกเอ้ียง จันเสนา (2554) ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
 
5.8 ข้อเสนอแนะ  
  5.8.1 ข้อเสนอแนะด้านการจัดการเรียนการสอน  
   1) ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูควรเน้น
นักเรียนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบ และความซื่อสัตย์ในตนเองในการเรียน  
   2) ครูควรที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหาที่ยาก
เพ่ือเป็นการช่วยเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
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   3) ครูควรน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการเรียนซ่อมเสริมส าหรับ
นักเรียนที่เรียนอ่อนหรือเรียนช้า เพราะผลจากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนที่ผ่านการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
   4) ครูควรปลูกฝังนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน เพราะการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักเรียนเป็นผู้อ่านและศึกษาเองทั้งหมด ซึ่งจะส่งให้การเรียนประสบผลส าเร็จ  
       5.8.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  
   1) ครูควรเลือกเนื้อหาที่เป็นปัญหาในการเรียนรู้ในระดับชั้นต่างๆ มาพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น  
   2) ครูควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับกลุ่ม
ตัวอย่างอ่ืน   
   3) ครูควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนแบบปกติกับการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4 จากการทดลองครั้งที่ 3 
 

คนที่ 
บทเรียน 

ที่ 1 
บทเรียน 

ที่ 2 
บทเรียน 

ที่ 3 
บทเรียน 

ที่ 4 
บทเรียน 

ที่ 5 
รวม 
(50) 

1 8 8 10 7 8 41 
2 9 8 9 7 8 41 
3 8 7 9 8 7 39 
4 10 8 9 7 9 43 
5 8 9 9 8 8 42 
6 9 10 8 9 8 44 
7 8 9 8 9 9 43 
8 8 9 9 9 8 43 
9 7 10 9 8 9 43 
10 8 8 8 9 8 41 
11 7 8 8 9 9 41 
12 8 9 10 9 8 44 
13 6 7 6 5 5 29 
14 8 7 9 7 7 38 
15 7 7 7 7 7 35 
16 10 9 9 9 8 45 
17 8 10 8 8 9 43 
18 8 7 8 8 9 40 
19 8 8 10 8 9 43 
20 8 8 8 8 9 41 
21 9 8 8 7 7 39 
22 8 9 9 9 7 42 
23 9 8 9 8 8 42 
24 8 8 7 8 9 40 
25 6 5 6 6 6 29 
26 8 8 7 8 9 40 
27 10 8 9 8 8 43 
28 8 9 9 8 10 44 
29 10 7 8 9 7 41 
30 9 8 9 8 8 42 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

คนที่ 
บทเรียน 

ที่ 1 
บทเรียน 

ที่ 2 
บทเรียน 

ที่ 3 
บทเรียน 

ที่ 4 
บทเรียน 

ที่ 5 
รวม 
(50) 

31 10 9 9 8 9 45 
X 256 253 261 246 250 1266 
X  8.25 8.16 8.41 7.93 8.06 40.84 

S.D. 1.06 1.06 1.02 0.96 1.06 3.80 

ประสิทธิภาพของการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1)  เท่ากับ  81.68 

 

                

A

N
XΣ

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   100       E1      =  = 
    50 

   100 =        81.68   40.84 
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ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปี  

ที่ 4 จากการทดลอง ครั้งที่ 3 
 

คนที่ 
คะแนนเต็ม 

30 
คนที่ 

คะแนนเต็ม 
30 

หมายเหตุ 

1 27 17 20  
2 19 18 26  
3 27 19 19  
4 18 20 24  
5 25 21 27  
6 24 22 26  
7 26 23 26  
8 24 24 20  
9 27 25 26  
10 26 26 24  
11 24 27 25  
12 24 28 27  
13 24 29 25  
14 27 30 25  
15 24 31 20  
16 24 F 750  

 X  24.19  
S.D. 2.67  

ประสิทธิภาพของการท าแบบทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ  80.63 

 

                

B

N
FΣ

                                             

 
 

 

 

   100       E2      =  = 
  30 

   100 =      80.63 
    24.19 
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ภาคผนวก ง 
- ผลการวิเคราะห์เครื่องมือในการวิจัย 
- แสดงคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 

ของแบบฝึกหัดระหว่างเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
บทเรียนที่ 1 บทเรียนที่ 2 

ข้อ IOC pH pL p r ข้อ IOC pH pL p r 
1. 1 .59 .21 .39 .40 1. 1 .61 .12 .35 .53 
2. 1 .48 .11 .28 .44 2. 1 .54 .18 .35 .39 
3. 1 .89 .63 .77 .35 3. 1 .94 .49 .75 .56 
4. 1 .81 .40 .61 .43 4. 1 .93 .52 .75 .52 
5. 0.80 .46 .03 .20 .61 5. 1 .81 .52 .67 .32 
6. 1 .62 .40 .51 .22 6. 1 .89 .26 .59 .54 
7. 0.80 .48 .11 .28 .44 7. 1 .89 .44 .68 .51 
8. 1 .81 .19 .50 .61 8. 0.80 .52 .04 .24 .62 
9. 1 .86 .39 .64 .50 9. 1 .95 .45 .74 .61 
10. 1 .82 .65 .74 .21 10. 1 .85 .22 .54 .62 

บทเรียนที่ 3 บทเรียนที่ 4 
ข้อ IOC pH pL p r ข้อ IOC pH pL p r 
1. 1 .70 .41 .56 .30 1. 1 .89 .26 .59 .54 
2. 1 .96 .44 .74 .64 2. 1 .56 .18 .36 .41 
3. 1 .88 .47 .69 .47 3. 1 .76 .11 .42 .65 
4. 1 .48 .25 .36 .25 4. 1 .82 .62 .72 .24 
5. 1 .66 .21 .43 .46 5. 0.80 .89 .90 .80 .28 
6. 1 .90 .49 .71 .48 6. 1 .37 .19 .28 .26 
7. 1 .74 .12 .41 .62 7. 1 .93 .47 .73 .55 
8. 0.80 .89 .90 .80 .28 8. 1 .48 .03 .21 .62 
9. 1 .85 .37 .62 .50 9. 1 .95 .49 .75 .59 
10. 1 .85 .14 .49 .69 10. 0.80 .45 .15 .29 .35 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

บทเรียนที่ 5 
ข้อ IOC pH pL p r 
1. 1 .65 .20 .42 .46 
2. 1 .85 .56 .71 .34 
3. 1 .86 .70 .78 .22 
4. 1 .96 .30 .68 .72 
5. 1 .93 .11 .53 .79 
6. 1 .89 .90 .80 .28 
7. 1 .84 .65 .75 .24 
8. 1 .78 .56 .67 .25 
9. 1 .59 .12 .34 .51 
10. 0.80 .48 .25 .36 .25 
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ตารางที่ 4  แสดงค่าการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 

ของแบบทดสอบหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
บทเรียนที่ 1 บทเรียนที่ 2 

ข้อ IOC pH pL p r ข้อ IOC pH pL p r 
1. 1 .93 .22 .60 .71 1. 1 .89 .44 .68 .51 
2. 1 .70 .41 .56 .30 2. 1 .78 .56 .67 .25 
3. 1 .35 .22 .54 .62 3. 1 .96 .30 .68 .72 
4. 0.80 .48 .22 .35 .29 4. 1 .89 .52 .72 .44 
5. 1 .36 .12 .23 .52 5. 1 .59 .11 .33 .53 
6. 1 .89 .44 .68 .51 6. 1 .81 .52 .67 .32 
7. 1 .85 .37 .62 .50 7. 1 .78 .30 .54 .48 
8. 1 .48 .25 .36 .25 8. 1 .81 .19 .50 .61 
9. 1 .89 .26 .59 .54 9. 1 .89 .90 .80 .28 
10. 1 .85 .22 .54 .62 10. 1 .89 .44 .68 .51 

บทเรียนที่ 3 บทเรียนที่ 4 
ข้อ IOC pH pL p r ข้อ IOC pH pL p r 
1. 1 .67 .11 .37 .59 1. 1 .89 .56 .74 .41 
2. 1 .89 .44 .68 .51 2. 1 .35 .22 .54 .62 
3. 1 .89 .44 .68 .51 3. 1 .74 .30 .52 .44 
4. 1 .81 .44 .63 .40 4. 1 .59 .30 .44 .30 
5. 1 .96 .56 .78 .54 5. 1 .85 .33 .60 .53 
6. 1 .89 .26 .59 .54 6. 1 .89 .44 .68 .51 
7. 1 .85 .22 .54 .62 7. 0.80 .96 .56 .78 .54 
8. 1 .89 .15 .53 .72 8. 1 .96 .48 .76 .62 
9. 1 .89 .52 .72 .44 9. 1 .85 .48 .68 .41 
10. 1 .96 .44 .74 .64 10. 1 .96 .48 .76 .62 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

บทเรียนที่ 5 
ข้อ IOC pH pL p r 
1. 1 .79 .06 .39 .73 
2. 1 .93 .41 .70 .59 
3. 1 .93 .22 .60 .71 
4. 1 .96 .30 .68 .72 
5. 1 .93 .41 .70 .59 
6. .80 .89 .63 .77 .35 
7. 1 .96 .30 .68 .72 
8. 1 .85 .56 .71 .34 
9. 1 .88 .08 .48 .77 
10. 1 .70 .41 .56 .30 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
ข้อ IOC pH pL p r ข้อ IOC pH pL p r 
1. 1 .81 .52 .67 .32 16. 1 .93 .12 .54 .78 
2. 0.80 .89 .63 .77 .35 17. 1 .93 .22 .60 .71 
3. 1 .96 .30 .68 .72 18. 1 .95 .49 .75 .59 
4. 1 .89 .26 .59 .54 19. 1 .58 .12 .33 .51 
5. 1 .80 .17 .48 .62 20. 1 .70 .41 .56 .30 
6. 1 .96 .30 .68 .72 21. 1 .96 .30 .68 .72 
7. 1 .81 .44 .63 .40 22. 1 .96 .30 .69 .70 
8. 1 .63 .10 .34 .57 23. 1 .63 .10 .34 .57 
9. 0.80 .38 .15 .26 .29 24. 0.80 .31 .11 .20 .29 
10. 1 .89 .64 .78 .34 25. 0.80 .87 .70 .79 .24 
11. 1 .91 .43 .55 .55 26. 1 .41 .20 .30 .25 
12. 1 .92 .45 .71 .55 27. 1 .89 .70 .80 .28 
13. 0.80 .36 .12 .23 .32 28. 1 .69 .06 .34 .67 
14. 1 .79 .21 .50 .57 29. 1 .75 .49 .62 .28 
15. 1 .92 .43 .56 .56 30. 1 .42 .20 .31 .26 
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ตารางท่ี 6 แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

คนที่ คะแนน 
(30) 

คนที่ คะแนน 
(30) 

1. 23 16. 27 
2. 17 17. 19 
3. 10 18. 19 
4. 25 19. 25 
5. 24 20. 19 
6. 28 21. 15 
7. 23 22. 23 
8. 28 23. 17 
9. 13 24. 10 
10. 26 25. 27 
11. 21 26. 19 
12. 20 27. 19 
13. 27 28. 25 
14. 27 29. 19 
15. 19 30. 15 

X   =  629    =  20.97 S.D.  =  5.17 rtt   =  0.8058 

 
ค านวณหาค่าความเชื่อมั่น KR-20 
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26.72299
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ตารางท่ี 7 แสดงการพิจารณาข้อค าถามของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็น (คนที่) 

รวม 
ค่า 
IOC 

สรุปผล 
1 2 3 4 5 

1. เนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
2. สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
3. เสียงดนตรีประกอบ 
   เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

4. สีและขนาดตัวอักษร 
   เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

5. บทเรียนมีการโต้ตอบ 
   กับผู้เรียนได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

6. ภาพประกอบบทเรียน 
   น่าสนใจเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

7. ชอบคณิตศาสตร์และเห็น 
   คุณค่ามากยิ่งข้ึน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

8. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย 
   สอน สามารถทบทวนใหม่ได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

9. ต้องการเรียนบทเรียน 
   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   ในเรื่องอ่ืน ๆ อีก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

10. การเรียนด้วยบทเรียน 
    คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    เพ่ิมความสนุกสนาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 8 แสดงค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ผู้ตอบ 
คนที่ 

คะแนน (X) 
X X2 ข้อ 

1 
ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ 
6 

ข้อ
7 

ข้อ 
8 

ข้อ 
9 

ข้อ
10 

1 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 41 1681 
2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 2401 
3 4 2 5 5 2 5 5 5 5 5 43 1849 
4 3 5 4 3 5 4 5 4 3 5 41 1681 
5 5 4 5 3 4 5 5 5 3 5 44 1936 
6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 48 2304 
7 4 5 3 3 5 4 5 3 3 5 40 1600 
8 4 4 5 2 4 5 3 5 2 5 39 1521 
9 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 44 1936 
10 2 2 3 4 2 3 2 3 4 4 29 841 
11 3 4 4 5 4 5 4 5 5 3 42 1764 
12 3 5 4 3 5 5 5 3 3 5 41 1681 
13 4 4 5 2 4 3 3 2 2 5 34 1156 
14 4 3 4 3 3 5 4 3 2 3 34 1156 
15 2 2 5 4 2 4 2 4 4 4 33 1089 
16 3 1 5 3 1 5 1 3 5 1 28 784 
17 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 43 1849 
18 3 4 4 5 4 5 4 5 5 3 42 1764 
19 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 35 1225 
20 1 1 4 1 1 5 3 2 1 2 21 441 
21 2 4 4 2 4 5 3 3 1 1 29 841 
22 3 4 3 4 4 3 2 1 4 2 30 900 
23 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 42 1764 
24 4 5 3 2 5 5 5 2 2 2 35 1225 
25 4 3 4 3 3 3 4 1 2 3 30 900 
26 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 47 2209 
27 5 5 3 4 5 4 5 4 5 5 45 2025 
28 5 4 4 4 4 5 4 2 4 4 40 1600 
29 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 34 1156 
30 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 45 2025 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
 

ผู้ตอบ 
คนที่ 

คะแนน (X) 
X X2 ข้อ

1 
ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ 
8 

ข้อ 
9 

ข้อ 
10 

Sum X 111 115 123 109 113 136 115 107 109 110 SSX SSX2 
Sum X2 445 483 519 433 467 632 477 431 445 454 1148 45304 
 S2 1.143 1.406 0.490 1.232 1.379 0.516 1.206 1.646 1.632 1.689 12.338 

ค่าความเชื่อมั่น 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ ครอนบัค (- Coefficient) 

เท่ากับ  0.8217 
 
 
 
 
ค านวณหาค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมจากสูตร  
 

 
 1
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ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นตามวิธีของ Cronbach หรือสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient)  
ค านวณโดยใช้สูตรดังนี้ 
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ตารางท่ี 9 แสดงคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

คะแนน 
การทดสอบ 
ก่อนเรียน 

(X) 

คะแนน 
การทดสอบ 
หลังเรียน 

(Y) 

ผลต่าง 
ของคะแนน 
(Y-X) = D 

D2 

1 เด็กชายจักรินทร์  เดชผล 12 27 15 225 
2 เด็กชายจิรวัฒน์  ชมความสุข 12 19 7 49 
3 เด็กชายธนพล  ภูเดช 13 27 14 196 
4 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภู่อ่อน 10 18 8 64 
5 เด็กชายเอกสิทธิ์  ขยันคิด 9 25 16 256 
6 เด็กชายภูมิภัทร  ศิริลักษณ์ 10 24 14 196 
7 เด็กชาย ปรมินทร์  สุทธากูล 16 26 10 100 
8 เด็กชาย รชตวิทย์  มีชัย 8 24 16 256 
9 เด็กชาย คณิน  พนมเวช 16 27 11 121 
10 เด็กชายพัชรพล  เยพ่วง 12 26 14 196 
11 เด็กชายสรพงษ์  ผลาหาญ 12 24 12 144 
12 เด็กหญิงศรีณภัทร  แคแดง 13 24 11 121 
13 เด็กหญิงวรัญญา  อิ่มด้วยสุข 10 24 14 196 
14 เด็กหญิงชิชนก  บุญมี 17 27 10 100 
15 เด็กหญิงนันทนา  วาระโว 10 24 14 196 
16 เด็กหญิงอัจฉรา  ปัญญา 12 24 12 144 
17 เด็กหญิงญาณิศา  พละแสน 14 20 6 36 
18 เด็กหญิงวรรณวษา  พิมพ์หนู 16 26 10 100 
19 เด็กหญิงศศิภา  ระกาศ 10 19 9 81 
20 เด็กหญิงปิ่นฉัตร  บุญศรี 8 24 16 256 
21 เด็กหญิงวนัชพร  ชิตตานนท์ 16 27 11 121 
22 เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์สุข 12 26 14 196 
23 เด็กหญิง นันทรัตน์   ธรรมวัฒ 10 26 16 256 
24 เด็กหญิงณภัทรสรณ์  เข็มเพ็ชร์ 12 20 8 64 
26 เด็กหญิงอมิตตา  พูลพินิจ 12 24 12 144 
27 เด็กหญิงจันทิมา  ผลพัฒน์ 15 25 10 100 
28 เด็กหญิงจุฑามาศ  ดอกไม้ไฟ 16 27 11 121 
29 เด็กหญิงสุพรรษา  ทัพวงศ์ 11 25 14 196 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

คะแนน 
การทดสอบ 
ก่อนเรียน 

(X) 

คะแนน 
การทดสอบ 
หลังเรียน 

(Y) 

ผลต่าง 
ของคะแนน 
(Y-X) = D 

D2 

30 เด็กหญิงดารุณี  ราชอาษา 14 25 11 121 
31 เด็กหญิงบัณฑิตา  จานย์หมื่น 10 20 10 100 

X 379 750 371 4677 
X  12.22 24.19 11.96 150.87 

S.D. 2.53 2.67 2.81 65.96 
       

           t                  =        

1N

)D(DN

D
2  2 ΣΣ

Σ

 

      = ( )
131

371)4677)(31(

371
2  

      = 

30

137641144987

371
 

      = 

30

7346

371

 

      = 87.244

371
 

      = 65.15

371
 

      = 23.70* 
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ภาคผนวก จ 
- แบบทดสอบและเฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
- แบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
- คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เศษส่วน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่เห็นว่าถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว โดยท าเครื่องหมาย   ทับข้อ  
ก  ข  ค  หรือ  ง 
 
1.  ข้อใดแบ่งเป็น 4 ส่วน เท่า ๆ กัน 
 
 ก.  
 
 
 ข.  
 
 
 ค.  
  
 
 ง.  
 
 
2. ส่วนที่ระบายสีในข้อใดเป็น  ½ 
 
  
 ก.  
 
 ข.  
 
 ค.  
 
 ง.  
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3. จากภาพ ข้อใดเขียนเป็นเศษส่วนได้ถูกต้อง 
  

 

ก.   5

3
 

ข.   3

5
 

ค.   8

5
 

ง.   5

8
 

 
4. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง  

 ก. เศษ หมายถึง เป็นการแสดงจ านวนที่ต้องการ เช่น 6

2
 ตัวเศษ คือ 2 

 ข. ส่วน หมายถึง เป็นการแสดงจ านวนที่แบ่งออกทั้งหมด ซึ่งส่วนที่แบ่งออกต้องมีขนาดเท่ากัน 

เช่น 6

2
 ตัวส่วน คือ 6  

 ค. เศษส่วน คือ ความสัมพันธ์ตามสัดส่วนระหว่างชิ้นส่วนของวัตถุหนึ่ง เมื่อเทียบกับวัตถุทั้งหมด 
เศษส่วนประกอบด้วยตัวเศษ และตัวส่วน 

 ง. ถูกทุกข้อ 
 

5. 12

9
 ข้อใดเขียนค าอ่านได้ถูกต้อง 

 ก. อ่านว่า เก้ากับสิบสอง 
 ข. อ่านว่า สิบสองกับเก้า 
 ค. อ่านว่า เศษสิบสองส่วนเก้า 
 ง. อ่านว่า เศษเก้าส่วนสิบสอง 
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6. จากภาพ ข้อใดแสดงเศษส่วนและเขียนค าอ่านได้ถูกต้อง 

  

ก.   4

4
 อ่านว่า เศษสี่ส่วนสี่  

ข.   4

2
 อ่านว่า เศษสองส่วนสี่  

ค.   8

4
 อ่านว่า เศษสี่ส่วนแปด  

ง.   4

8
 อ่านว่า เศษแปดส่วนสี่  

 
7. ข้อใดแสดงส่วนที่ระบายสี เป็นเศษสองส่วนสาม ได้ถูกต้อง  

ก. 

 
ข. 

 
ค. 

 
ง. 
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8.  

 
 
 
 จากภาพส่วนที่ระบายสี สัมพันธ์กับข้อใด 

 ก. 8

4
   =   8

4
 

 ข. 8

4
      8

4

 

 ค. 8

5
      8

5

 

 ง. 8

5
   =   8

5

 
 
9.   

  จากภาพ ค าตอบที่ถูกต้องคือข้อใด 

ก. 4

3

   
   4

1
 

ข. 5

3

   
   5

1
   

ค. 5

3

   
   5

1
 

ง. 4

3

   
=   4

1
 

 

10. 11

8

 
 11

9
 เครื่องหมายที่ถูกต้องใน   คือข้อใด 

 ก.    ข.    
 ค. =   ง.   ถูกทุกข้อ 
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11. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 
 ก. การเปรียบเทียบเศษส่วน ให้พิจารณาที่ตัวใดก็ได้ ถ้าน้อยกว่าแสดงว่าเศษส่วนนั้นจะน้อย

กว่า 
 ข. การเปรียบเทียบเศษส่วน ให้พิจารณาที่ตัวใดก็ได้ ถ้ามากกว่าแสดงว่าเศษส่วนนั้นจะ

มากกว่า 
 ค. การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้พิจารณาที่ตัวส่วนถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใด

มากกว่าเศษส่วนนั้นจะมากกว่า 
 ง. การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้พิจารณาที่ตัวเศษ ถ้าตัวเศษของเศษส่วนใด

มากกว่าเศษส่วนนั้นจะมากกว่า 

12. 9

7

 
    เศษส่วนที่ถูกต้องใน  คือข้อใด 

 ก. 9

8

 

 ข. 9

7

 

 ค. 9

6

 

 ง. 9

5

 
 

13.     
15

8
 เศษส่วนที่ถูกต้องใน  คือข้อใด      

 ก. 15

7

 

 ข. 15

8

 

 ค. 15

9

 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 
 
 
 



121 
 
14. ข้อใดเรียงล าดับเศษส่วนจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง  

 ก. 13

8

    13

4

    13

1

 

 ข. 13

1

    13

4

    13

8

 

 ค. 13

4

    13

1

    13

8

 

 ง. 13

8

    13

1

    13

4

 

15. พ่ีอ่านหนังสือได้ 5

3
 ของเล่ม น้องอ่านได้ 5

4
 ของเล่ม ใครอ่านหนังสือได้น้อยกว่า 

 ก. ไม่มีค าตอบ 
 ข. อ่านได้เท่ากัน 
 ค. น้อง 
 ง. พ่ี 
 
16.  
 
 จากภาพ ข้อใดเขียนส่วนที่ระบายสี อยู่ในรูปการบวกได้ถูกต้อง 

 ก. 7

1

   
   7

4

   
=   14

5
  

 ข. 7

1

   
   7

4

   
=   7

5

 

 ค. 5

4

   
   5

1

   
=   5

5

 

 ง. 5

4

   
   5

1

   
=   10

5
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17. จากภาพ ข้อใดเขียนส่วนที่ระบายสี อยู่ในรูปการบวกได้ถูกต้อง 

  

ก.   7

3

   
+   7

4

   
=   7

7
  

ข.   7

1

   
+   7

7

   
=   7

8
  

ค.   8

1

   
+   7

7

   
=   8

8
 

ง.   8

3

   
+   8

4

    
=   8

7
     

 

18. 31

13
+ 31

10

  
=    ค าตอบคือข้อใด 

 ก.  31

23

 

 ข. 62

23
 

 ค. 31

10
 

 ง. 31

13

 

19. 11

3
+ 

  
=  11

9
  ค าตอบคือข้อใด 

 ก.  11

11

 

 ข. 11

12
 

 ค. 11

6
 

 ง. 11

9
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20.  ข้อใด กล่าวได้ถูกต้อง   
 ก. การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้น าตัวเศษและตัวส่วนมาบวกกัน   
 ข.  การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้น าตัวเศษมาบวกกันโดยตัวเศษคงเดิม   
 ค. การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้น าตัวเศษมาบวกกันโดยตัวส่วนคงเดิม  
 ง. การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้น าตัวส่วนมาบวกกัน โดยตัวเศษคงเดิม 

21. 7

2
+ 7

2

  
=    จะหาผลบวกได้อย่างไร 

 ก. น าตัวเศษบวกกับตัวเศษ 
 ข. น าตัวเศษมาบวกกัน โดยตัวส่วนคงเดิม     
 ค.   น าตัวส่วนบวกกับตัวส่วน     
 ง.  น าตัวส่วนมาบวกกัน โดยตัวเศษคงเดิม 
 
22. จากภาพ ข้อใดเขียนส่วนที่ระบายสี อยู่ในรูปการลบได้ถูกต้อง 

  

ก.   3

1

   
-   3

1

   
=   3

1
  

ข.   7

1

   
-   3

1

   
=   3

1
  

ค.   8

1

   
-   7

7

   
=   8

8
 

ง.   8

3

   
-   8

4

    
=   8

7
     

23. 20

17

 
 20

13

  
=    ค าตอบคือข้อใด 

 ก.  20

13

 

 ข. 20

17
 

 ค. 0

4
 

 ง. 20

4
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24.   + 13

7

  
=  13

3
 เศษส่วนที่อยู่ใน    คือจ านวนใด 

 ก.  3

1

 

 ข. 3

3
 

 ค. 4

3
 

 ง. 4

4

 

25. 13

7
 - 13

3

  
=    จะหาผลบวกได้อย่างไร 

 ก. น าตัวเศษลบกับตัวเศษ 
 ข. น าตัวส่วนลบกับตัวส่วน     
 ค.   น าตัวเศษมาลบกัน โดยตัวส่วนคงเดิม     
 ง.  น าตัวส่วนมาลบกัน โดยตัวเศษคงเดิม 
 
26.  ข้อใด กล่าวได้ถูกต้อง   
 ก. การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้น าตัวเศษและตัวส่วนมาลบกัน   
 ข.  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้น าตัวเศษมาลบกันโดยตัวส่วนคงเดิม   
 ค. การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้น าตัวเศษมาลบกันโดยตัวเศษคงเดิม  
 ง. การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้น าตัวส่วนมาลบกัน โดยตัวเศษคงเดิม 

27. ถังใบหนึ่งมีน้ าอยู่ 5

1
 ของถัง  แล้วเติมน้ าลงไปอีก 5

3
 ของถังรวมแล้วมีน้ าเป็นเศษส่วนเท่าใด

ของถัง โจทย์ถามอะไร  
 ก. มีน้ าเป็นเศษส่วนเท่าใดของถัง 
 ข. ครั้งแรกมีน้ าอยู่เท่าไร 
 ค. เติมน้ าลงไปในถังเท่าไร 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 
 
 
 
 



125 
 
28. จากโจทย์ข้อ 27 โจทย์ให้อะไรมาบ้าง 
 ก. มีน้ าเป็นเศษส่วนเท่าใดของถัง 

 ข. ถังใบหนึ่งมีน้ าอยู่ 5

1
  ของถัง  

 ค. เติมน้ าลงไปในถังอีก 5

3
  ของถัง 

 ง. ข้อ ข และ ข้อ ค ถูกต้อง 

29. ผ้าชิ้นหนึ่งยาว 5

4
 เมตร แม่ตัดไปใช้ 5

3
 เมตร จะเหลือผ้ากี่เมตร 

 ก. 5

3

 
เมตร 

 ข. 5

2

 
เมตร 

 ค. 5

1

 
เมตร 

 ง. 0

1

 
เมตร 

30. พ่ีแบ่งแตงโมให้น้อง 6

4

 
ของลูก แล้วพ่ิมให้น้องอีก 6

1

 
ของลูก อยากทราบว่าน้องได้รับแตงโม

เทาไรของลูก 

 ก. 6

4

 
ของลูก 

 ข. 6

5

 
ของลูก 

 ค. 6

1

 
ของลูก 

 ง. 12

5

 
ของลูก 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน   
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 1. ข 16. ข  
 2. ก  17. ง  
 3. ค 18. ก  
 4. ง 19. ค  
 5. ง 20. ค  
 6. ค 21.    ข  
 7. ก 22.    ง  
 8. ข  23.    ง  
 9. ข  24.    ก            
 10. ง  25.    ค            
 11. ก  26.    ข            
 12. ค  27.    ก            
 13. ข  28.    ง            
 14. ก  29.    ค            
 15. ง  30.    ข 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร่ือง เศษส่วน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของนักเรียน ให้ครบทุกข้อ 

 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ระดับความรู้สึก 

ด ี
ที่สุด 

ดี 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

เมื่อนักเรียน เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว มีความพึงพอใจในด้าน 

1 เนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย      

2 สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง      

3 เสียงดนตรีประกอบเหมาะสม      

4 สีและขนาดตัวอักษรเหมาะสม      

5 บทเรียนมีการโต้ตอบกับผู้เรียนได้      

6 ภาพประกอบบทเรียนน่าสนใจเหมาะสม      

7 ชอบคณิตศาสตร์และเห็นคุณค่ามากยิ่งขึ้น      

8 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถ 
ทบทวนใหม่ได้ 

     

9 
ต้องการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ในเรื่องอ่ืนๆ อีก 

     

10 
การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เพ่ิมความสนุกสนาน 
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ภาคผนวก ฉ 
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
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คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เศษส่วน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
 

 
 
 

จัดท าโดย 
นายพงศธร  ฉัตรเงิน   นักศึกษาระดับปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
     ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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เนื้อหาบทเรียน 
 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย 5 
บทเรียน ดังนี้ 
 
        บทเรียนที่ 1  ความหมายของเศษส่วน 
         บทเรียนที่ 2  การเปรียบเทียบเศษส่วน 
         บทเรียนที่ 3  การบวกเศษส่วน 
        บทเรียนที่ 4  การลบเศษส่วน 
         บทเรียนที่ 5  โจทย์ปัญหาเศษส่วน 
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  การจัดแบ่งเนื้อหาของบทเรียน ได้พิจารณาจัดแบ่งตามการวิเคราะห์ล าดับของเนื้อหา ส่วน
การสอนเนื้อหา เมื่อเข้าสู่บทเรียน มีรายการให้เลือก ดังนี้ 
 
 

 
 

 
  ผู้เรียนเลือกเนื้อหาบทเรียน ทีละบทเรียน โดยเลือกเรียนบทเรียนที่ 1 ก่อน แล้วเลือกเรียน 
ไปตามล าดับ ซึ่งในแต่ละบทเรียนจะมีค าแนะน าส าหรับผู้เรียน  
  เนื้อหาจะน าเสนอเป็น ข้อความ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว มีเสียงดนตรีประกอบบทเรียน
ผู้เรียนมีการโต้ตอบกับบทเรียนในส่วนของแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ ผู้เรียนจะได้ผลป้อนกลับ
ในทันที ผู้ เรียนสามารถควบคุมบทเรียนได้ด้วยตนเอง เมื่อผู้ เรียน เรียนเนื้อหาจบแล้วจึงท า
แบบทดสอบหลังเรียน 
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อุปกรณ์ในการใช้งาน 
 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์  เรื่ อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บันทึกบทเรียนทั้งหมดไว้ในแผ่น CD-ROM ขนาด 700 MB จ านวน 1 แผ่น  
ซึ่งต้องท าการเปิดไฟล์จากไดร์ DVD การเรียนต้องใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดังนี้ 
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 
  2. จอภาพ LCD 
  3. มีเครื่องอ่านแผ่น DVD 
  4. แป้นพิมพ์ (Keyboard) 
  5. เม้าส์ (Mouse) 
  6. ล าโพง (Speaker) 
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การเริ่มเข้าบทเรียน 
 
  เมื่อใส่แผ่น CD-ROM บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใน DVD-ROM Drive ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 
  1. ดับเบิ้ลคลิกท่ี Icon Computer 
 

 
 
  2. ดับเบ้ิลคลิกท่ี DVD-ROM Drive 
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3. ดับเบ้ิลคลิกท่ี ไฟล์ Start 
 

 
 
 4. เริ่มต้นเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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วิธีเรียนแต่ละบทเรียน 
 

  เมื่อเข้าสู่บทเรียนแต่ละบทเรียนแล้ว ผู้เรียนสามารถท าการคลิกเลือกศึกษาตามความสนใจ 
แต่ควรปฏิบัติตามค าแนะน า ในแต่ละบทเรียน จะประกอบไปด้วย  
  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2. เนื้อหา 
  3. แบบฝึกทักษะ 
  4. แบบทดสอบระหว่างเรียน 
  5. แบบทดสอบหลังเรียน 
  
  แบบฝึกทักษะในแต่ละบทเรียนจัดท าขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนตรวจสอบ ความรู้ ความเข้าใจ       
ของตนเอง ซึ่งจะเป็นค าถามชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก คือ  ก  ข  ค  และ  ง 
  แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน จะเป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก คือ  ก  ข  ค และ ง ในการเลือกข้อใดๆ นั้น เมื่อคลิกเสร็จก็จะขึ้นข้อต่อไปจนครบ
ทุกข้อ เมื่อครบทุกข้อแล้วโปรแกรมจะท าการประมวลผลการทดสอบให้ทราบ และสามารถดูผลการ
เรียนทั้งหมดได้โดยคลิกที่เมนูข้อมูลผู้เรียน 
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เริ่มต้นบทเรียน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก 

พิมพ์ชื่อผู้เรียน 

คลิก 
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ต้อนรับผู้เรียน 
 

 
 
 
 

หนา้เมนูบทเรียน 
 

 
 

คลิกเลือกบทเรียน 

คลิก 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 

คลิก 

คลิก 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 
 
 
 

ค าแนะน าการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

 
 
 
 

คลิก 

คลิก 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 
 

เริ่มท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

คลิก 

คลิก 
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เลือกค าตอบ 
 

 
 
โปรแกรมประมวลผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 
 
 
 
 

คลิกเลือก
ค าตอบ 

คลิก 
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เรียนเนื้อหา 
 

 
 
 
 

 
 
 

คลิก 

คลิก 
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ท าแบบฝึกหัด 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

คลิกลือก 
ค าตอบ 

คลิกลือก 
ค าตอบ 
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แสดงผลค าตอบของแบบฝึกหัด 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คลิกลือก 
ค าตอบ 

คลิกลือก 
ค าตอบ 
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แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
 

 
 
 

สรุปบทเรียน  หน้านี้ดูบรรทัดที่ 3 
 

 
 
 
 

คลิก 

คลิกเลือก 
ค าตอบ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คลิก 

คลิกเลือก 
ค าตอบ 
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ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน 
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