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คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มี
หลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
(ร้อยละ 70) และ 3) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
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จ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.88/82.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในวิชา
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3.  นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับดี
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to develop computer-assisted 

instructions in mathematics for multiplying single digit numbers up to not more than 
three digit numbers for grade 3 students on the standard efficiency of 80/80 2) to 
compare the learning achievement of students taught by computer-assisted 
instructions in mathematics for multiplying single digit numbers to not more than 
three digit numbers for grade 3 students with the criterion 70 % and 3) to study the 
attitude of students towards learning with the computer-assisted instructions. The 
sample of this study consisted of grade 3 students from Chumchol Watbang-ngong 
School in Prachantakham District under the office of Prachinburi Educational Service 
Area 1 in the first semester of the academic year 2013. It was selected by using 
multistage cluster random sampling. The instruments of this study were 1) the 
computer-assisted instructions in mathematics, 2) a learning achievement test with a 
reliability of 0.80, and 3) a questionnaire asking the students’ opinions about using 
the computer-assisted instructions with a reliability of 0.81. The statistics used in the 
data analysis were mean and standard deviation. The learning achievements were 
analyzed by one-sample test for the mean. 

The findings were as follows: 
1. The efficiency of the computer-assisted instruction in mathematics for 

multiplying single digit numbers up to not more than three digit numbers for grade 3 
students was 81.88/82.33 which met 80/80 of the standard criteria. 

2. The learning achievement of the students taught by computer-assisted 
instructions was higher than the criterion 70 % at the 0.05 level of statistical 
significance. 

3. The attitude of the students towards learning with computer-assisted 
instructions was at a good level. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553    
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข      
โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553)    
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
ถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหามากเกินไป และครูผู้สอนยังยึดติดกับวิธีสอนแบบดังเดิม คือ 
ยึดครูเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์จะมีลักษณะเป็นนามธรรม เนื้อหาบางตอนยากที่จะ   
ท าความเข้าใจ และเนื้อหาวิชามีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้เป็นพ้ืนฐานซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้     
ครูควรเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน จากเดิมที่ครูเป็นศูนย์กลาง ให้มาเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข (สุวร  กาญจนมยูร, 2541) ซึ่งสอดคล้องกับ ยุพิน  
พิพิธกุล (2543) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนที่เหมาะสม ในกระบวนการของคณิตศาสตร์ ต้องเข้าใจ 
ในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่ผู้เรียนต้องสร้างความรู้เอง โดยการเรียนจากอุปกรณ์ ของจริง ให้มี
โอกาสสัมผัสจับต้อง มีสิ่งช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานระหว่างเรียน พร้อมทั้งมีสิ่งท้าทายให้เด็ก
อยากรู้อยากเรียน วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) กล่าวว่า ในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
มีส่วนเสริมหรือสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างกว้างขวางมากขึ้น เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ครูในการ
น าเสนอข้อมูลให้แก่นักเรียน ซึ่งการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีประกอบด้วย แบบฝึกทักษะ ชุด
การสอน การสอนแบบศูนย์การเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการใช้บทเรียนส าเร็จรูป   
 การเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง  
อ าเภอประจันตคาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ที่ผ่านมายังไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรเห็นได้จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2555 ซึ่งพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 61.57 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน ในเขตคุณภาพประจันตคาม 3 
ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 65 และเมื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เป็นรายสาระยังพบอีกว่า 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ เป็นสาระท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าที่สุด คือร้อยละ 
59.45 ซ่ึงต่ ากวา่ทุกสาระการเรียนรู้ (โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง, 2556)   
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 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ที่ใช้ฝึกทักษะให้กับผู้เรียน
หลังจากเรียนจบเนื้อหาในช่วงหนึ่ง เพ่ือฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งให้เกิดความช านาญ ในเรื่อง
นั้น ๆ อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงมีความส าคัญกับผู้เรียนมาก ในการ
ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้  และเข้าใจได้เร็วขึ้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเสริมการสอนให้
เป็นอย่างดี การใช้สื่อที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนจะช่วยลดเวลาและภาระในการสอนเพ่ือให้ครูผู้สอน
มีเวลาในการเตรียมการสอน และพัฒนาตนเอง เพ่ิมคุณภาพการสอนให้มีคุณค่ามากขึ้น ผู้เรียนจะมีความ
ตั้งใจไม่เบื่อหน่ายในการเรียน มีความตื่นตัวกระตือรือร้นและตั้งใจในการแสวงหาความรู้เพ่ือบรรลุจุดประสงค์
ในการเรียน สามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น (กิดานันท์ มลิทอง, 2548) และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
นั้นสามารถทีจ่ะจูงใจผู้เรียน ให้เกิดความกระตือรือร้น (Motivated) ที่จะเรียน และสนุกสนานไปกับการเรียน
ตามแนวคดิของการเรียนรู้ในปัจจุบันที่ว่า “Learning is Fun” ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก (ถนอมพร  
เลาหจรัสแสง, 2545) 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้และงานวิจัยที่ผ่านมา ท าให้เชื่อได้
ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผ่านกระบวนการพัฒนา จะเป็นสื่อที่มีคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์
ส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน เรื่อง 
การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เป็นสื่อในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และยังเป็นแนวทางในการพัฒนา
สื่อการสอนสาระการเรียนรู้อื่นและระดับชั้นอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
   
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1.2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลัก
เดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ร้อยละ 70 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ระยะ 1  
 ระยะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

ระยะที่ 2 การน าไปใช้ 
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4 สมมติฐานในการวิจัย 
 1.4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่
เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 1.4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
 1.4.3 นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดี 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย   
       1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง             
  ประชากร  

 

    การเรียนด้วยบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง การคูณจ านวนที่มี
หลักเดียวกับจ านวน 
ไม่เกินสามหลัก 

 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
  

- เจตคติต่อบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
 

กระบวนการ ผลผลิต ปัจจัย 

- ทฤษฎี 
- จุดประสงค์ 
- หลักสูตร   
- การจัดการเรียน 
  การสอน 
- นักเรียน 
- คร ู

สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

ได้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ 

ช่วยสอน 
ที่มีประสิทธิภาพ หาคุณภาพของบทเรียน   
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  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนเขตคุณภาพประจันตคาม 3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  
จ านวน 13 ห้องเรียน รวมนักเรียน 138 คน   
  กลุ่มตัวอย่าง  
  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง อ าเภอประจันตคาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน
นักเรียน 14 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Sampling)   
 1.5.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
  ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์  
เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก       
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก 
และเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
 1.5.3 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง  
  เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวน
ที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 
6 ชุด ประกอบด้วย    
  บทเรียนที่ 1 ทบทวนการคูณ    
  บทเรียนที่ 2 การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับสองหลัก     
  บทเรียนที่ 3  การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับ 100, 200, 300, ..., 900  
  บทเรียนที่ 4  การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับ 1,000, 2,000, 3,000, ..., 9,000  
  บทเรียนที่ 5 การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับจ านวนที่มีสามหลัก   
  บทเรียนที่ 6  โจทย์ปัญหาการคูณ    
 1.5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง          
  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ใช้เวลา 12 ชั่วโมง 
โดยไม่รวมเวลา ทดสอบหลังเรียน (Post- test)   
 
1.6 ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.6.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลัก
เดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการน าสื่อประสมทั้ง
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง น ามาประกอบการน าเสนอเนื้อหาบทเรียน มีการให้ท า
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนระหว่างเรียน และ 
หลังจากจบบทเรียน ผู้เรียนจะได้รับการทดสอบความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดของบทเรียน  
 1.6.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ความสามารถของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกิน
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สามหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้นักเรียนสามารถท าแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียน (E1) หรือแบบทดสอบหลังเรียน (E2) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับเกณฑ์ขั้นต่ าที่
ก าหนดไว้คือ 80/80   
  80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ ได้มาจากคะแนนเฉลี่ยของผล
การท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกิน     
สามหลัก ของกลุ่มตัวอย่างหาประสิทธิภาพ ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 80 หรอื สูงกว่า  
  80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ได้มาจากคะแนนเฉลี่ยของผลการ  
ท าแบบทดสอบหลังเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกิน         
สามหลัก ของกลุ่มตัวอย่างหาประสิทธิภาพ ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 80 หรือ สูงกว่า  
 1.6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนหลังการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งวัดได้จากคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น     
 1.6.4 เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในวิชาคณิตศาสตร์ 
หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดภายในของนักเรียน ถึงความรู้สึกที่ดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชา
คณิตศาสตร์ เป็นชนิดประมาณค่า (Rating Scale) 5 สเกล คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 เป็นเห็นด้วยมาก
ที่สุด เห็นด้วย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.7.1 ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

1.7.2 เป็นแนวทางส าหรับครูในการผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพของ
สาระการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ ต่อไป 

1.7.3 เป็นการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง           

 
การวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณจ านวนที่มี

หลักเดียวกับจ านวนที่มีสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
       2.2.1 ความหมายลักษณะส าคัญและองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
        2.2.2 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
       2.2.3 ประโยชน์และข้อจ ากัดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
       2.2.4 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
      2.2.5 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
       2.2.6 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  2.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       2.3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       2.3.2 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     2.3.3  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  2.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ 
       2.4.1 ความหมายของเจตคติ 
       2.4.2 เครื่องมือที่ใช้วัดเจตคติ 
      2.4.3 แบบวัดเจตคติตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) 
       2.4.4 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวัดเจตคติ 
 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       2.5.1 งานวิจัยต่างประเทศ 
       2.5.2  งานวิจัยในประเทศ 
 
2.1 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   

สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนความสัมพันธ์ระหว่างการ

ด าเนินการต่างๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
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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) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (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 และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical  

Model) อ่ืนๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา  
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  
มาตรฐาน ค 5.1   เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
มาตรฐาน ค 5.2   ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3  ใช้ความรู้ เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและ

แก้ปัญหา  
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
มาตรฐาน ค 6.1   มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ตามศักยภาพโดยได้ก าหนดสาระหลักท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคนดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   
  1.  จ านวนและการด าเนินการ ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริง
สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเก่ียวกับจ านวน
และการใช้จ านวนในชีวิตจริง  
 2.  การวัด ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัด
ระบบต่างๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และการ
น าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
 3.  เรขาคณิต รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติสามมิติ การนึกภาพ
แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต ในเรื่องการเลื่อนขนาน 
(Translation) การสะท้อน (Reflection) และการหมุน (Rotation)  
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 4.  พีชคณิตแบบรูป (Pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการด าเนินการของเซต การให้
เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต อนุกรมเลข
คณิตและอนุกรมเรขาคณิต  
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น การก าหนดประเด็น การเขียนข้อค าถาม การ
ก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมูล ค่ากลางและการ
กระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น 
การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจ
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 6.  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้
เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ 
ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ 
 คุณภาพผู้เรียน  
 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 1.  มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจ านวน เกี่ยวกับจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและ
ศูนย์และการด าเนินการของจ านวน สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้  
 2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก ปริมาตร ความจุ เวลา และ
เงิน สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และน าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้  
 3.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยม   
มุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้งจุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง และมุม  
 4.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธ์ได้  
 5.  รวบรวมข้อมูล และจ าแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นในชีวิต 
ประจ าวัน และอภิปรายประเด็นต่างๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได้  
 6.  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์   
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)    
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  
 สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ  
 มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิต
จริง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก 

ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงปริมาณ 
ของสิ่งของหรือจ านวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสน 
และศูนย์ 

 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดงจ านวน 
 การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลข
ไทย 
 การนับเพ่ิมทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 
และทีละ 50 
 การนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5  
ทีละ 25 และทีละ 50 

2. เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับ 
ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 

 หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
และการใช้ 0 เพ่ือยึดต าแหน่งของหลัก 
 การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูป
กระจาย 
 การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้ 
เครื่องหมาย  =  ≠  >  < 
 การเรียงล าดับจ านวนไม่เกินห้าจ านวน 
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สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ

ด าเนินการต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ 

หารระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสน 
และศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ 
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

 การบวก การลบ 
 การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนไม่เกิน
สี่หลัก 
 การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวน 
สองหลัก 
 การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหาร 
มีหนึ่งหลัก 
 การบวก ลบ คูณ หารระคน 

2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของ 
โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ 
จ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล 
ของค าตอบและสร้างโจทย์ได้ 

 โจทย์ปัญหาการบวก 
 โจทย์ปัญหาการลบ 
 โจทย์ปัญหาการคูณ 
 โจทย์ปัญหาการหาร 
 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณ การหาร 

 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 - - 

 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 - - 
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สาระที่ 2  การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. บอกความยาวเป็นเมตร เซนติเมตร 

และมิลลิเมตร เลือกเครื่องวัดที่เหมาะสม
และเปรียบเทียบความยาว 

 การวัดความยาว (เมตร เซนติเมตร 
มิลลิเมตร) 
 การเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่ 
เหมาะสม (ไม้เมตร ไม้บรรทัด สายวัดตัว  
สายวัดชนิดตลับ) 
 การเปรียบเทียบความยาว 
 การคาดคะเนความยาว (เมตร 
เซนติเมตร) 

2. บอกน้ าหนักเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด 
เลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม และ
เปรียบเทียบน้ าหนัก 

 การชั่ง (กิโลกรัม กรัม ขีด) 
 การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม 
(เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ าหนักตัว 
เครื่องชั่งสองแขน เครื่องชั่งแบบตุ้มถ่วง) 
 การเปรียบเทียบน้ าหนัก 
 การคาดคะเนน้ าหนัก (กิโลกรัม) 

3. บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
มิลลิลิตร เลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม 
และเปรียบเทียบปริมาตรและความจุใน 
หน่วยเดียวกัน 
 

 การตวง (ลิตร มิลลิลิตร) 
 การเลือกเครื่องตวง (ถัง ลิตร ช้อนตวง 
กระบอกตวง ถ้วยตวง เครื่องตวงน้ ามัน 
เชื้อเพลิง และหยอดเครื่อง* ) 
 การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของและ 
ความจุของภาชนะ (หน่วยเดียวกัน) 

 
* เป็นชื่อเฉพาะของเครื่องมือที่ใช้ในการเติมน้ ามัน (ส านักชั่ง ตวง วัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์) 
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สาระที่ 2 การวัด 
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  

การชั่ง การตวง เงิน และเวลา 
 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว 
(บวก ลบ) 
 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง (บวก ลบ) 
 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร และ 
ความจุ (บวก ลบ) 
 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน (บวก ลบ) 
 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

2. อ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย  การอ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย 
3. อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ 
เหตุการณ์ที่ระบุเวลา 

 การอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ 
เหตุการณ์ที่ระบุเวลา 

 
สาระที่ 3 เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่

เป็นส่วนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะ
เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหลี่ยม 
รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม 
รูปแปดเหลี่ยม 

2. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกน
สมมาตรจากรูปที่ก าหนดให้ 

 รูปที่มีแกนสมมาตร 

3. เขียนชื่อจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของ 
เส้นตรง มุม และเขียนสัญลักษณ์ 

 จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง จุดตัด 
มุม และสัญลักษณ์ 

 
สาระที่ 3 เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial Reasoning) 
   และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometric Model) ในการแก้ปัญหา 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่ก าหนดให้

ในแบบต่าง ๆ 
 การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ 
 

2. บอกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

 รูปเรขาคณิตสองมิติ 



13 
 

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

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. บอกจ านวนและความสัมพันธ์ในแบบ

รูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นทีละ 3 ทีละ 4 ที
ละ 25 ทีละ50 และลดลงทีละ 3 ทีละ 4 
ทีละ 5   
ทีละ 25 ทีละ 50 และแบบรูปซ้ า 

 แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ 3   
ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ50    
 แบบรูปของจ านวนที่ลดลงทีละ 3 ทีละ 4   
ทีละ 25 ทีละ50  
 แบบรูปซ้ า 

2. บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูป 
ของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์
กันสองลักษณะ 

  แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่ 
สัมพันธ์กันสองลักษณะ เช่น 

             
 
สาระท่ี 4 พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) 

อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 - - 

 
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. รวบรวมและจ าแนกข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็น
ในชีวิตประจ าวัน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจ าแนกข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็น
ในชีวิตประจ าวัน 

2. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและ 
แผนภูมิแท่งอย่างง่าย 

 การอ่านแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง 

 

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง 
                      สมเหตุสมผล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 - - 
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สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 - - 

 
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ 
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1-3 1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ 
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ 
การน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
5. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ 
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

- 
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การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 

สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
 

ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ท าอะไร

ได้ 
ทักษะ 
การคิด 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
1. เขียนและ
อ่านตัวเลข
ฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย 
และตัว 
หนังสือแสดง
ปริมาณของ
สิ่งของหรือ
จ านวนนับที่
ไม่เกินหนึ่ง
แสนและศูนย์ 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนรู้อะไร 
   จ านวนนับไม่เกินหนึ่ง
แสนเป็นจ านวนที่ไม่เกิน
หกหลัก เขียนแสดงด้วย
ตัวเลขฮินดูอารบิก หรือ
ตัวเลขไทย นักเรียนท า
อะไรได้ 
1. เขียนตัวเลขฮินดู 
อารบิกและตัวเลขไทย 
ตัวหนังสือแสดงจ านวน
นับไม่เกินหนึ่งแสนและ
ศูนย์ได้ 
2. อ่านตัวเลขฮินดูอารบิก 
และตัวเลขไทยที่แสดง
ปริมาณของสิ่งของได้  
3. นับเพิ่มทีละ 3 และ 
ทีละ 4 ทีละ 25 และ  
ทีละ 50 ได้ 
4. นับลดทีละ 3  
ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ25 
และทีละ 50 ได้ 
 
นักเรียนรู้อะไร 
   การเขียนตัวเลขแสดง
จ านวนนับในรูปกระจาย 
เป็นการเขียนตัวเลขแสดง
จ านวน 

1. ทักษะการ
สังเกต  
2. ทักษะการ
ตีความ 
3. ทักษะการ
เชื่อมโยง 
  

1. จัดท าแผนภาพ
แสดงจ านวนนับ
จากสื่อสิ่งพิมพ์ 
2. แผนภาพแสดง
การนับเพ่ิมทีละ 3 
ทีละ 4 ทีละ 25  
ทีละ 50 และการ
นับลดทีละ 3  
ทีละ 4 ทีละ 5  
ทีละ 25 และ 
ทีละ 50 

1. สังเกต 
2. อ่านและ
เขียน 
3. อธิบาย
ความสัมพันธ์
ของจ านวน 
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มาตรฐาน ค 1.1 (ต่อ) 
 

ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ท าอะไร

ได้ 
ทักษะ 
การคิด 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
2. เปรียบเทียบ
และเรียงล าดับ 
จ านวนนับไม่
เกินหนึ่งแสน
และศูนย์
  
 

นับในรูปการบวกค่าของ
เลขโดดในหลักต่าง ๆ 
จ านวนสองจ านวนอาจมี
ค่าเท่ากัน มากกว่ากัน
หรือน้อยกว่ากันเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น การ
เรียงล าดับจ านวนหลายๆ 
จ านวนท าได้โดยการ
เปรียบเทียบจ านวนทีละคู่ 
นักเรียนท าอะไรได้ 
1. บอกหลักและค่าของ
เลขโดดในแต่ละหลัก และ
การใช้ 0 เพ่ือยึดต าแหน่ง
ของหลักของจ านวนนับที่
ไม่เกินหนึ่งแสน และศูนย์
ได้ 
2. เขียนตัวเลขแสดง
จ านวนนับที่ไม่เกินหนึ่ง
แสนและศูนย์ในรูป
กระจายได้ 
3. เปรียบเทียบ 
จ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสน
และศูนย์และใช้
เครื่องหมาย           
  แสดงการเปรียบเทียบ
ได้ 

1. ทักษะ
การสังเกต  
2. ทักษะ
การตีความ 
3. ทักษะ
การชื่อมโยง 
  

1. จัดท าแผนภาพ
แสดงจ านวนนับ
จากสื่อสิ่งพิมพ์ 
2. แผนภาพแสดง
การนับเพ่ิมทีละ 3 
ทีละ 4 ทีละ 25  
ทีละ 50 และการ
นับลดทีละ 3  
ทีละ 4 ทีละ 5  
ทีละ 25 และ 
ทีละ 50 

1. สังเกต 
2. อ่านและ
เขียน 
3. อธิบาย
ความสัมพนัธ์
ของจ านวน 
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สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ 
    ด าเนินการต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา  
 

ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ท าอะไร

ได้ 
ทักษะการ

คิด 
ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
1. บวก ลบ คูณ 
หาร และบวก 
ลบ คูณ หาร
ระคนของ
จ านวนนับไม่
เกินหนึ่งแสน
และศูนย์  
พร้อมทั้ง
ตระหนักถึง
ความมเหตุ 
สมผลของ
ค าตอบ 

4. เรียงล าดับจ านวนนับ
ไม่เกินห้าจ านวนได้ 
นักเรียนรู้อะไร 
   การตรวจสอบค าตอบ
ของการบวก ลบ คูณ 
และหาร ใช้การพิจารณา
ความสัมพันธ์ของจ านวน
ที่เกิดจากการบวก ลบ 
คูณ และหาร 
นักเรียนท าอะไรได้ 
1. บวก ลบ จ านวนนับไม่
เกิน หนึ่งแสน และศูนย์
ได้   
2. คูณจ านวนหนึ่งหลัก
กับจ านวนไม่เกินสี่หลักได้     
3. คูณจ านวนสองหลักกับ
จ านวนสองหลักได้ 
4. หารจ านวนที่ตัวตั้งไม่
เกินสี่หลักและตัวหารมี
หนึ่งหลักได้  
5. หาผลลัพธ์ของโจทย์
การบวก ลบ คูณ หาร
ระคนได้ 

1. ทักษะ
การ
เปรียบเทียบ 
2. ทักษะ
การเรียง 
ล าดับ  
3. ทักษะ
การจดักลุ่ม
ทักษะการ
น าความรู้ 
ไปใช้  
 
 
 

1. แผนภูมิแสดง 
ค่าของเลขโดดใน
แต่ละหลักและการ
เขียนแสดงจ านวน
ในรูปกระจาย 
2. เปรียบเทียบ
และเรียงล าดับ
จ านวนนับไม่เกิน
หนึ่งแสนและศูนย์
ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน 
3. โจทย์การบวก 
ลบ คูณ หาร และ
บวก ลบ คูณ  
หารระคน ของ
จ านวนนับไม่เกิน
หนึ่งแสนและศูนย์
พร้อมทั้งตรวจ
ค าตอบ 
 

1. สังเกตและ
เปรียบเทียบ 
2. การ
พิจารณาเพ่ือ
แยกความ
แตกต่างตาม
ปริมาณ 
3. การจัด 
เรียงล าดับ 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
4. ศึกษา
รูปแบบ  
5. พิจารณา
และ
ด าเนินการ 
6. เชื่อมโยง
วิธีการ 
7. น าเสนอ
รูปแบบ  
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มาตรฐาน ค 1.2  (ต่อ) 
 

ตัวช้ีวัด 
นักเรียนรู้อะไร/ท าอะไร

ได้ 
ทักษะ 
การคิด 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด 
2. วิเคราะห์ 
และแสดงวิธีหา
ค าตอบของ
โจทย์ปัญหา
และโจทย์ 
ปัญหาระคน
ของจ านวนนับ
ไม่เกินหนึ่งแสน
และศูนย์ พร้อม
ทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุ 
สมผลของ
ค าตอบและ
สร้างโจทย์ได้ 
 
 
 

6.พิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ
ที่ได้จากการบวก ลบ คูณ 
หาร และการบวก ลบ 
คูณหารระคน 
นักเรียนรู้อะไร 
  การแก้โจทย์ปัญหาของ
จ านวนนับไม่เกนิหนึ่งแสน 
และศูนย์ ต้องใช้ความรู้
พ้ืนฐานการบวก การลบ 
การคูณ การหาร และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
นักเรียนท าอะไรได้ 
1. วิเคราะห์และแสดงวิธี
หาค าตอบของโจทย์
ปัญหาและโจทย์ปัญหา
ระคนของจ านวนนับไม่
เกินหนึ่งแสนและศูนย์  
2. พิจารณาความ
สมเหตุสมผล ของค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา   
3. สร้างโจทย์ปัญหาการ
บวก การลบ การคูณ  
และการหาร 

1. ทักษะ
กระบวน 
การคิด
แก้ปัญหา 
   
 

1. น าสถานการณ์
ที่ก าหนดให้มา
สร้างโจทย์ปัญหา
พร้อมทั้งวิเคราะห์
โจทย์ปัญหา หา
ค าตอบ และตรวจ
ค าตอบ   
 

1. ท าความ
เข้าใจกับ
ปัญหา 
2. วางแผน
แก้ปัญหา 
3. แก้ปัญหา
ตามแผน/
ขั้นตอนการ
แก้โจทย์
ปัญหา 
4. ตรวจสอบ
และประเมิน 
5. ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 
6. ฝึกทักษะ
การสร้าง
โจทย์ปัญหา  
 

 
2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
     2.2.1 ความหมายลักษณะส าคัญและองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  สเปนเซอร์ (Spencer, 1992) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น
กระบวนการเรียนการสอนส่วนบุคคล โดยให้ล าดับขั้นตอนของการเรียนการสอนแก่นักเรียน ภายใต้การ
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ควบคุมของคอมพิวเตอร์อัตราความก้าวหน้าในการเรียนการสอนนั้นขึ้นอยู่กับตัวของนักเรียนเอง 
คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน สามารถตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของนักเรียนแต่ละคนได้  
 กิดานันท์  มลิทอง (2543) ได้ให้ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง 
สื่อการสอนที่เป็นเทคโนโลยีระดับสูง เมื่อมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อในการสอนจะท าให้การเรียนการ
สอนมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับการเรียนการสอนระหว่างครูกับ
นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนตามปกติ ซึ่งคอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูลที่ผู้เรียน
ป้อนเข้าไปได้ทันที เป็นการช่วยเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน  
        ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ได้กล่าวไว้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สื่อการเรียน
การสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอสื่อประสม อันได้แก่ 
ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูม ิกราฟ ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศน์และเสียง เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือ
องค์ความรู้ ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด โดยจะน าเสนอเนื้อหาทีละหน้า 
จอภาพ เนื้อหาจะได้รับการถ่ายทอดในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและโครงสร้าง
ของเนื้อหา          
 บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2542) ได้ให้ความหมายว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นระบบ
การเรียนการสอนแบบโปรแกรมชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โดยผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนที่ออกแบบไว้อย่างดี ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เนื้อหาอาจแสดงในรูป
ตัวอักษร กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง            
 บูรณะ  สมชัย (2542) ให้ความหมายว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ โปรแกรม
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยครูสอน ท าหน้าที่เป็นสื่อการเรียนการสอนเหมือนแผ่นใส (Transparent) สไลด์ 
(Slide) หรือวีดิทัศน์ (Video) ที่ใช้ประกอบการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายในเวลาอันจ ากัดและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของบทเรียนนั้นๆ ผู้เรียนสามารถน าไปทบทวนเนื้อหา และสามารถศึกษาด้วยตนเอง 
  วุฒิชัย ประสารสอย (2543) ได้กล่าวถึงความหมายและองค์ประกอบของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ดังนี้ว่า ค าว่า “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” โดยทั่วไปมักจะเรียกว่า “คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน” หรือ “บทเรียนซีเอไอ” (Computer-Assisted Instruction; Computer-Aided Instruction: CAI) 
มีความหมายว่าเป็นการจัดโปรแกรม เพ่ือการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อช่วยถ่ายโยงเนื้อหา
ความรู้ไปสู่ผู้เรียน และปัจจุบันได้มีการบัญญัติศัพท์ที่ใช้เรียกสื่อชนิดนี้ว่า “คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน”  
     บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ และคนอ่ืนๆ (2544) ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไว้ว่า เป็นสื่อช่วยสอน ใช้สอนเสริมจากการสอนในชั้นเรียนปกติ หรือให้ผู้เรียนใช้ค้นคว้าเรียนรู้
ด้วยตนเอง                 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาจากภาษาอังกฤษว่า Computer Assisted Instruction    
(พรเทพ เมืองแมน, 2544) ซึ่งราชบัณฑิตยสถานบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทยไว้ว่า “การสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย” แต่ค าศัพท์ดังกล่าวไม่เป็นที่นิยมมักใช้ค าว่า “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” มากกว่าและ
หากเติมค าว่า “บทเรียน” เข้าไปข้างหน้าเป็น “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” จะท าให้เกิดความ
เข้าใจได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น ในที่นี้ค าว่า “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” ใช้ในความหมาย
เดียวกับค าในภาษาอังกฤษว่า Computer Assisted Instruction หรือที่เรียกว่า CAI ค าว่า Computer 
Assisted Instruction เป็นศัพท์เดิมที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีความหมายว่า การสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วย ดังนั้น จึงพบอีกค าหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกันคือ Computer Aided 
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Instruction ในปัจจุบันโดยเฉพาะประเทศทางแถบยุโรปจะรู้จักค าว่า Computer Based Teaching 
(CBT) มากกว่า ซึ่งหมายถึง การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีค าอ่ืนๆ ที่นิยมใช้ 
เช่นค าว่า Computer Managed Instruction (CMI) หมายถึง การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยจัดการให้ ค าว่า Computer Based Education (CBE) หมายถึง การศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์
เป็นหลัก ส่วนค าว่า Computer Assisted Learning (CAL) หมายถึง การเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องช่วย และค าว่า Computer Managed Learning (CML) หมายถึง การเรียนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการให้         
 มนต์ชัย เทียนทอง (2545) กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง บทเรียน
ส าเร็จรูปที่น าเสนอเนื้อหา สื่อ กิจกรรม การตรวจปรับ การประเมินผล และกระบวนการเรียนรู้อ่ืนๆ
ด้วยคอมพิวเตอร์           
 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2545) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted 
Instruction: CAI) เป็นศัพท์เดิมท่ีนิยมใช้ในอเมริกา มีความหมายว่า การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องช่วย แต่ปัจจุบันมีผู้นิยมค าว่า CBT (Computer-Based Training) ค าใหม่นี้ ถ้าแปลตามตัว 
หมายถึง การสอนหรือการฝึกอบรมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก นอกจากนี้ในสหรัฐอเมริกาก็ยังนิยม
ใช้กันอีกค าหนึ่ง คือ CMI (Computer- Managed Instruction) หมายถึง การสอนโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการให้ ส่วนในยุโรปมักใช้ค าแตกต่างจากในอเมริกา ค าที่นิยมกันมากในยุโรป
ปัจจุบันคือ CBE (Computer-Based Education) หมายถึง การศึกษาโดยอาศัยคอมพิวเตอร์เป็น
หลัก นอกจากนี้ก็ยังมีอีกสองค าที่แพร่หลายเช่นกัน คือ CAL (Computer- Accessed Learning) 
และ CML (Computer- Managed Learning) นั่นคือเปลี่ยนตัวสุดท้ายจากการสอน (Instruction) 
เป็นการเรียน (Learning) ส าหรับในประเทศไทยนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องมักนิยมใช้ค าว่า CAI ตรงตัวลักษณะ
ส าคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน คือ 1) สามารถเลียนแบบการสอนได้ 2) มี
สมรรถภาพในการรวบรวมสารสนเทศและข้อมูลต่างๆ ทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของปฏิสัมพันธ์การสอน
ได้หรือสรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นโปรแกรมการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือหรือสื่อในการเรียนการสอน ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาต่างๆ ได้บรรลุผลตาม
ความมุ่งหมายของรายวิชา          
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ หมายถึง การจัด
โปรแกรมการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการน าสื่อประสมต่างๆ มารวมกัน คือ ข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ และเสียง เพ่ือช่วยถ่ายโยงเนื้อหาความรู้ไปสู่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล           
 2.2.2 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน             
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผู้ออกแบบและสร้างขึ้น เพ่ือใช้ช่วยในการเรียน      
การสอนนั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้บทเรียน ซึ่งได้มีผู้สร้างขึ้นมาใช้ดังนี้  
  บูรณะ สมชัย (2538) เสนอว่า ประเภทของบทเรียน CAI จ าแนกได้ 7 ประเภท คือ  
  1. แบบฝึกทักษะและแบบฝึกหัด (Drill and Practice) เป็นลักษณะบทเรียน
โปรแกรมที่สามารถเลือกบทเรียนที่จะเรียนได้ตามระดับความสามารถของผู้เรียน มีแบบฝึกหัดให้ท า
เพ่ือทดสอบระดับความรู้ และสามารถทบทวนบทเรียนได้ เมื่อยังไม่เข้าใจหรือมีความรู้ไม่เพียงพอ  
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  2.  แบบเจรจา (Dialogue) เป็นลักษณะพูดคุยได้โต้ตอบได้ ใช้ในการเรียนด้านภาษา
หรือกับนักเรียนระดับอนุบาลหรือประถมศึกษาตอนต้น เป็นต้น  
  3.  แบบจ าลองสถานการณ์ (Simulation) ใช้กับการเรียนที่เรียนกับของจริงได้ยาก 
หรือเสี่ยงอันตราย เช่น จ าลองการเรียนการบิน การเดินทางในอวกาศ เป็นต้น  
  4.  เกม (Games) เป็นการเรียนรู้จากเกมที่จัดท าด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น เกมต่อภาพ 
เกมต่อค าศัพท์ เกมทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น  
  5.  การแก้ปัญหาต่างๆ (Problem Solving) เป็นการเรียนที่ให้คอมพิวเตอร์สุ่ม
ข้อมูลมาแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์หรือแก้ปัญหา เช่น วิชาสถิติ วิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น  
  6.  การค้นพบสิ่งใหม่ๆ (Investigation) เป็นการจัดสถานการณ์ขึ้น แล้วให้นักเรียน
ค้นหาข้อเท็จจริง เช่น ผสมพยัญชนะ หรือค าศัพท์ โดยคอมพิวเตอร์จะบอกความหมายค าตรงข้าม  
ค าใกล้เคียง   
  7.  การทดสอบ (Testing) เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถของผู้เรียน โดย
คอมพิวเตอร์จะจัดข้อสอบให้และท าการประมวลผลให้ทราบในทันที เช่น การทดสอบพ้ืนฐานความรู้การ
ทดสอบ I.Q. เป็นต้น  
  ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถแบ่งออกได้
เป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ ประเภทติวเตอร์ ประเภทแบบฝึกหัด ประเภทเกม ประเภทจ าลองและ
ประเภทแบบทดสอบ นักเทคโนโลยีการศึกษาบางท่านแบ่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น 7 ประเภท อีก 
2 ประเภทที่ไม่ได้อภิปรายในที่นี้ ได้แก่ ประเภทการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) และประเภท
การสาธิต (Demonstration)  
  1.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ซึ่งน าเสนอ
เนื้อหาแก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาใหม่หรือการทบทวนเนื้อหาเดิมก็ตาม ส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์   
ช่วยสอนประเภทติวเตอร์จะมีแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด เพ่ือทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนอยู่ด้วย 
อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนมีอิสระพอที่จะเลือกตัดสินใจว่าจะท าแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดหรือไม่อย่างไร 
หรือจะเลือกเรียนเนื้อหาส่วนไหน เรียงล าดับในรูปแบบใด เพราะการเรียนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
นั้นผู้เรียนจะสามารถควบคุมการเรียนของตนได้ตามความต้องการของตนเอง  
  2.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ซึ่งมุ่งเน้นให้
ผู้ใช้ท าแบบฝึกหัดจนสามารถเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ ได้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัดเป็น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทที่ได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาทั้งนี้เนื่องจากเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อน หรือเรียนไม่ทันคนอ่ืนๆ ได้มีโอกาสท าความเข้าใจบทเรียนส าคัญๆ ได้โดยที่
ครูผู้สอนไม่ต้องเสียเวลาในชั้นเรียนอธิบายเนื้อหาเดิมๆ ซ้ าแล้วซ้ าอีก  
  3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจ าลอง คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีการน าเสนอ
บทเรียนในรูปของการจ าลองแบบ (Simulation) โดยการจ าลองสถานการณ์ที่เหมือนจริงขึ้นและบังคับให้
ผู้เรียนต้องตัดสินใจแก้ปัญหา (Problem-Solving) ในตัวบทเรียนจะมีค าแนะน าเพ่ือช่วยในการตัดสินใจของ
ผู้เรียนและแสดงผลลัพธ์ในการตัดสินใจนั้นๆ ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจ าลอง คือ 
การลดค่าใช้จ่ายและการลดอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้จากการเรียนทีเ่กิดขึ้นในสถานการณ์จริง  
  4. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ที่ท าให้ผู้ใช้มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลินจนลืมไปว่าก าลังเรียนอยู่ เกมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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ประเภทที่ส าคัญประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนี้นิยมใช้กับเด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นอกจากนี้ยังสามารถที่จะน ามาใช้กับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการปูทางให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดี
กับการเรียนทางคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย  
  5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
สร้างแบบทดสอบ การจัดการการสอบ การตรวจให้คะแนน การค านวณผลสอบ ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ คือ การที่ผู้เรียนได้รับผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) ซึ่งเป็น
ข้อจ ากัดของการทดสอบที่ใช้กันอยู่ทั่ว ๆ ไป นอกจากนี้ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณผลสอบก็
ยังมีความแม่นย าและรวดเร็วอีก อย่างไรก็ตามการแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออกเป็น
ประเภทต่างๆ 5 ประเภทนี้ เป็นการแบ่งตามลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของแต่ละประเภทของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และก็ไม่ได้หมายความว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนา
ออกมานั้น จะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทใดประเภทหนึ่งเสมอไป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
หลายโปรแกรมด้วยกันที่เริ่มด้วย ลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์และตามด้วยการ
น าลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเภทฝึกปฏิบัติเข้ามาใช้ นอกจากนี้ยังมีการน าลักษณะของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเภทเกมมาผสมผสานเพ่ือท าให้การฝึกปฏิบัตินั้นมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินอีกด้วย ดังนั้น การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออกเป็นประเภท 5 ประเภทนี้
จึงเป็นเสมือนแนวคิดพ้ืนฐานส าหรับผู้ที่ต้องการจะพัฒนาและออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ยึดถือเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเท่านั้น ไม่ได้มุ่งหวังให้เป็นเกณฑ์ตายตัวแต่อย่างใด  
  วชิระ วิชชุวรนันท์ (2544) แบ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นประเภท ดังนี้  
  1.  แบบสอนเนื้อหา   
  2.  แบบฝึกทักษะ    
  3.  แบบสถานการณ์จ าลอง    
  4.  แบบสาธิตและการทดลอง     
  5.  แบบเกมการศึกษา     
  6.  การทดสอบ  
  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543) แบ่งประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 9 ประเภท 
ดังนี้   
  1.  แบบการสอนเนื้อหา (Tutorial Instruction) เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาในลักษณะของ
บทเรียนโปรแกรม ที่เสนอเนื้อหาความรู้เป็นส่วนย่อยๆ เป็นการเรียนแบบการสอนของครู คือ จะมีบทน า 
ค าอธิบาย ในรูปแบบของข้อความ ภาพและเสียง หรือทุกแบบรวมกัน   
  2. แบบฝึกทักษะและปฏิบัติ (Drill and Practice) ส่วนใหญ่จะใช้เสริมการสอนเมื่อ
ครูผู้สอนได้สอนบทเรียนไปแล้ว และให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดจากคอมพิวเตอร์ เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจ 
ทบทวน และช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความช านาญ   
  3.  แบบจ าลองสภาพ (Simulation) เป็นการเสนอปรากฏการณ์ที่จ าลองมาจากของจริง 
และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจ าลองแบบท าให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น   
  4. แบบเกมทางการศึกษา (Educational Game) เป็นการเรียนรู้จากการเล่นช่วยให้ 
นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน   
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  5.  แบบการสาธิต (Demonstration) เป็นการสาธิตในเนื้อหาที่ไม่สามารถทดลองได้จริง
หรือทดลองจริงยาก   
  6.  แบบการทดสอบ (Testing) เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถของผู้เรียนช่วย
ให้ผู้เรียนที่ก าลังท าแบบทดสอบรู้สึกว่าการทดสอบเป็นเรื่องน่าสนุกและน่าสนใจ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
ตั้งใจในการท าแบบทดสอบมากยิ่งขึ้น   
  7.  แบบการไต่ถาม (Inquiry) เป็นแบบให้ข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมีแหล่ง
เก็บข้อมูลที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถแสดงได้ทันทีเมื่อผู้เรียนต้องการ   
  8. แบบการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นการเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดการ
ตัดสินใจ   
  9. แบบรวม (Combination) เป็นการน ารูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในหลาย
รูปแบบเข้ามารวมกันตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ  
  จากที่กล่าวมานั้นสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับ
ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการใช้ เช่น  
  1.  บทเรียนแบบการสอนหรือเสนอเนื้อหา  
  2.  บทเรียนแบบฝึกปฏิบัติ  
  3.  บทเรียนแบบจ าลองสถานการณ์  
  4.  บทเรียนแบบเกม  
  5.  บทเรียนที่เป็นแบบทดสอบ  
  6.  บทเรียนแบบพูดคุยโต้ตอบ  
  7.  บทเรียนแบบแก้ปัญหา  
  8.  บทเรียนแบบสาธิต  
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นจะเป็นแบบรวมวิธีการต่างๆ เข้าด้วยกัน มีดังนี้คือ แบบการสอน แบบฝึกหัด และแบบการ
ทดสอบ โดยจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การน าเสนอเนื้อหาควบคู่กับแบบฝึกหัดของแต่
ละหน่วยการเรียนรู้ และมีแบบทดสอบในแต่ละหน่วยการเรียน มีเมนูรายการต่างๆ ที่มีในบทเรียน
เพ่ือให้นักเรียนศึกษาตามล าดับของหน่วยการเรียนรู้           
 2.2.3 ประโยชน์และข้อจ ากัดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  นักการศึกษาจ านวนมากได้ท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ย วกับการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ในการเรียนการสอนพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณค่าต่อการเรียน
การสอนหลายประการด้วยกัน ดังต่อไปนี้  
  ไพร์ส (Price, 1991) กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ (Active Learner) ช่วยให้การเรียนการสอนมีบรรยากาศที่ดีผู้เรียน
สามารถเรียนได้ตามอัตราความสามารถของตนเอง อันเป็นการสนองตอบผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีความ
แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งความสามารถในการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ท าให้การออกแบบ
บทเรียนให้สนองตอบผู้เรียนแต่ละคนได้ และสามารถประเมินผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว  
  กิดานันท ์ มลิทอง (2543) ได้กล่าวถึงข้อจ ากัด ของการเรียนการสอนผ่านเว็บไว้ดังนี้  
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  1.  ในการศึกษาทางไกลผู้สอนและผู้เรียนอาจไม่ได้พบหน้ากันเลย รวมทั้งการพบกัน
ของผู้เรียนคนอื่นๆ ด้วย ซึ่งวิธีนี้อาจท าให้ผู้เรียนอึดอัดและไม่สะดวกในการเรียน  
  2.  เพ่ือให้ได้ประโยชน์ในการสอนมากที่สุด ผู้สอนจ าเป็นต้องใช้เวลามากในการ
เตรียมการสอนทั้งในด้านเนื้อหา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และในส่วนของผู้เรียนก็จ าเป็นจะต้อง
เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมและคอมพิวเตอร์เช่นกัน  
  3.  การถามตอบบางครั้งไม่เกิดขึ้นในทันที อาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหา  
  4.  ผู้สอนไม่สามารถควบคุมบทเรียนได้เหมือนชั้นเรียนปกติ  
  5.  ผู้เรียนจะต้องควบคุมตัวเองในการเรียนจึงจะประสบความส าเร็จในการเรียน  
  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543) กล่าวถึง ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ต่อผู้เรียนมากมาย พอสรุปได้ดังนี้  
  1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามเอกัตภาพ  
  2.  ผู้เรียนมีโอกาสเรียนซ้ าได้หลายครั้งเท่าท่ีต้องการ  
  3.  ผู้เรียนมีโอกาสโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ และสามารถควบคุมการเรียนเองได้  
  4.  มีภาพ ภาพเคลื่อนไหว สี และเสียง ที่ท าให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายในเนื้อหาที่เรียน 
  5.  ตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างผู้เรียนไม่มีผลต่อ
การเรียนรู้  
  6.  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนไปตามขั้นตอน คือเรียนจากง่ายไปหายาก หรือเลือก
เรียนในหัวข้อที่ตนเองสนใจ  
  7.  ช่วยฝึกให้คิดอย่างมีเหตุผล เพราะต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา  
  จากที่กล่าวมาข้างต้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนหลายประการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ คือ  
  1.  ท าให้เนื้อหาของบทเรียนมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
  2.  สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่างๆ  
  3.  เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  4.  ผู้เรียนสามารถเรียนได้ท้ังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  
  5.  ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้จากเทคโนโลยีต่างๆ จนเกิด
ทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์  
  6.  ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ    
 2.2.4 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องได้รับการออกแบบโดยอาศัย
หลักการเรียนรู้และผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ผู้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับหลักการในการออกแบบ และขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เพ่ือที่จะได้สามารถออกแบบและสร้างบทเรียนที่มีคุณภาพ และให้ผลการเรียนรู้ที่ดีหลักการที่เป็น
พ้ืนฐานส าคัญที่ผู้ออกแบบบทเรียนควรค านึงถึงและน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้แก่ หลักการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process)         
  กาเย ่(Gagne, 1988) ได้ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์และสรุปล าดับ
ขั้นของการเรียนรู้ว่ามี 8 ขั้น คือ  
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  1.  กระตุ้นความสนใจ (Attention: Alertness)  
  2.  ตั้งความคาดหวัง (Expectancy)  
  3.  เรียกหน่วยความจ าให้ปฏิบัติงาน (Retrieval to Working Memory)  
  4.  เลือกสิ่งที่ต้องรับรู้ (Selective Perception)  
  5.  เข้ารหัสเพ่ือเก็บในหน่วยความจ าระยะยาว (Encoding: Entry to Long Term 
Storage)  
  6.  การตอบสนอง (Responding)  
  7.  ให้การเสริมแรง (Reinforcement)  
  8.  การก าหนดตัวชี้เพ่ือการเรียกคืนข้อมูล (Cueing Retrieval)  
  พรเทพ  เมืองแมน (2544) ได้กล่าวถึงหลักการ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ว่าพัฒนามาจากบทเรียนแบบโปรแกรม เป็นบทเรียนแบบโปรแกรมที่อาศัยความสามารถของ
คอมพิวเตอร์ในการน าเสนอบทเรียนในลักษณะของสื่อหลายมิติและอาศัยความสามารถของ
คอมพิวเตอร์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในลักษณะของสื่อหลายมิติ ดังนั้นในการออกแบบและสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงอาศัยหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ เช่นเดียวกับการสร้างบทเรียน
แบบโปรแกรม ผู้สอนหรือผู้สนใจในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงควรมีพ้ืนฐานความรู้
เกี่ยวกับบทเรียนแบบโปรแกรม บทเรียนแบบโปรแกรมเป็นบทเรียนที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการให้ผู้เรียนได้โต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ
บทเรียนและมีการให้ผลย้อนกลับทันที เพ่ือให้ผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง พร้อมทั้งมีการ
เสริมแรง เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในการออกแบบบทเรียนแบบโปรแกรมอาศัยหลัก
จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับการเรียนรายบุคคล โดยเชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จะต้องมีลักษณะ ดังนี้  
  1.  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างกระฉับกระเฉง (Active Participation)      
โดยการให้ผู้เรียนได้ทราบวัตถุประสงค์ของบทเรียน ร่วมวางแผนในการเรียน เน้นให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน  
  2.  ให้ผู้เรียนเรียนรู้ทีละน้อยและตามล าดับ (Gradual Approximation) โดยการ
แบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อยๆ เรียงล าดับเนื้อหาให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็นอย่างดี  ตามล าดับ
ขั้นตอนของการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนเรียนจากง่ายไปหายาก  
  3.  ให้ผู้เรียนรู้ผลการกระท าทันที (Immediate Feedback) โดยการให้ผลย้อนกลับ
ทันทีหลังจากผู้เรียนได้ท าการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ที่บทเรียนมีให้ไม่ว่าการตอบสนองนั้นจะถูกหรือผิด 
การให้ผู้เรียนได้รู้ผลการกระท าทันที จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  
  4.  ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์แห่งความส าเร็จ (Successful Experience) โดย
การออกแบบบทเรียนให้ง่ายต่อการเรียนรู้ไม่ซับซ้อนจนเกินไปและท้าทายพอสมควรอาจจะมีการชี้น า
หรือบอกแนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน อันจะช่วยให้ผู้เรียนมี
ก าลังใจที่จะเรียนต่อไป  
  มนต์ชัย เทียนทอง (2545) ได้กล่าวถึง หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์    
ช่วยสอนว่า ได้ดัดแปลงมาจากกระบวนการเรียนการสอน 9 ขั้น ของ Robert Gagne ดังนี้  
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  1.  เร้าความสนใจ (Gain Attention) ก่อนที่จะเริ่มเรียนนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้เรียนควรจะได้รับแรงกระตุ้นและแรงจูงใจที่อยากเรียน ดังนั้นบทเรียนควรจะเริ่มด้วยลักษณะของ
การใช้ภาพ แสง สี เสียง หรือประกอบกันหลายๆ อย่าง โดยสิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
และน่าสนใจ ซึ่งจะมีผลต่อความสนใจจากผู้เรียน และเป็นการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมที่จะศึกษาเนื้อหา
ต่อไปในตัวตามลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI การเตรียมผู้เรียนในขั้นแรกนี้ คือ
การน าเสนอชื่อเรื่อง (Title) ของบทเรียนนั้นเอง ข้อส าคัญประการหนึ่งในขั้นนี้ก็คือการน าเสนอ      
ชื่อเรื่องนั้นควรออกแบบเพ่ือให้สายตาของผู้เรียนอยู่ที่จอภาพ ไม่ใช่พะวงอยู่ที่แป้นพิมพ์ แต่หากว่า
การน าเสนอชื่อเรื่องดังกล่าวต้องตอบสนองจากผู้เรียนโดยผ่านแป้นพิมพ์ ก็ควรจะเป็นการตอบสนอง
ที่ง่ายๆ เช่น การกดแคร่ยาว (Space Bar) หรือ การกดแป้นพิมพ์ตัวใดตัวหนึ่ง เป็นต้น  
  2.  บอกวัตถุประสงค์ (Define Objective) การบอกวัตถุประสงค์ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น นอกจากผู้เรียนจะได้รู้ล่วงหน้าถึงประเด็นส าคัญของเนื้อหาแล้วยังเป็นการ
บอกผู้เรียนถึงเค้าโครงของเนื้อหาด้วย การที่ผู้เรียนทราบถึงโครงร่างของเนื้อหาอย่างกว้างๆ นี้เองจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถผสมผสานแนวคิดในรายละเอียดหรือส่วนย่อยของเนื้อหาให้สอดคล้องและ
สัมพันธ์กับเนื้อหาส่วนใหญ่ ซ่ึงมีผลท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพและนอกจากจะมีผลดังกล่าวแล้ว 
การวิจัยยังพบว่า ผู้เรียนที่ทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนก่อนบทเรียน จะสามารถจ าแนกและเข้าใจ
เนื้อหาได้ดีกว่าอีกด้วย  
  3.  ทบทวนความรู้เดิม (Activate Pre-Knowledge) ก่อนที่จะให้ความรู้ใหม่กับ
ผู้เรียนในส่วนของเนื้อหาและแนวคิดนั้นๆ ผู้เรียนอาจจะไม่มีพ้ืนฐานมาก่อน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI จะต้องหาวิธีการประเมินความรู้เดิมที่จ าเป็นก่อนที่
จะรับความรู้ใหม่ ทั้งนี้นอกจากเตรียมผู้เรียนให้พร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ เช่น การทดสอบก่อน      
การเรียนรู้ (Pretest) และยังตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน ส าหรับผู้ที่มีพ้ืนฐานมาแล้วยังเป็น
การทบทวนหรือให้ผู้เรียนได้ย้อนไปคิดในสิ่งที่ตนได้รู้มาก่อนเพื่อช่วยในการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วย  
  4.  การน าเสนอเนื้อหา (Present Information) ก่อนเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาประกอบ ค าพูดที่สั้นและง่ายได้ใจความ เป็นหัวใจส าคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
การใช้ภาพประกอบจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและความคงทนในการจ าจะดีกว่าการใช้
ค าพูดหรือค าเขียนเพียงอย่างเดียว ภายใต้หลักการที่ว่าภาพจะช่วยอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้ง่าย
ต่อการรับรู้แม้ในเนื้อหาบางช่วงจะมีความยากในการที่จะคิดสร้างภาพประกอบแต่ก็ควรพิจารณา
วิธีการหลายๆ วิธีที่จะน าเสนอด้วยภาพให้ได้แม้แต่จ านวนน้อยก็ยังจะดีกว่าค าเขียนทั้งหมด  
  5.  ชี้แนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) ตามหลักการเรียนรู้ ผู้เรียนจะจ าได้ดี
หากมีการจัดระบบการเสนอเนื้อหาที่ดี และสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิม หรือความรู้เดิมของผู้เรียน
ทฤษฎีบางทฤษฎีได้กล่าวว่า การเรียนรู้ที่กระจ่างชัด (Meaningful Learning) นั้นทางเดียวที่จะเกิด
ได้ก็คือการที่ผู้เรียนวิเคราะห์และตีความในเนื้อหาใหม่บนพ้ืนฐานของความรู้  และประสบการณ์เดิม
รวมกันเป็นความรู้ใหม่ ดังนั้น หน้าที่ของผู้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI ในขั้นนี้  
ก็คือ พยายามหาเทคนิคในการที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนน าความรู้เดิม มาใช้ในการศึกษาหาความรู้ใหม่  
นอกจากนั้นยังต้องพยายามหาวิถีทางที่จะท าให้การศึกษาความรู้ใหม่ของผู้เรียนนั้นมีความกระจ่างชัด
เท่าที่จะท าได้ เทคนิคการให้ตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวอย่าง อาจช่วยท าให้ผู้เรียนแยกแยะและเข้าใจเนื้อหา
ต่างๆ ชัดเจนขึ้น  
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  6.  กระตุ้นการตอบสนอง (Elicit Responses) ทฤษฎีการเรียนรู้หลายๆ ทฤษฎีที่
กล่าวว่า การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น เกี่ยวข้องโดยตรงกับระดับและขั้นตอน   
การประมวลข้อมูล หากผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมคิดร่วมกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหา  การถาม     
การตอบ ในด้านของการจ านั้นย่อมจะดีกว่าหากผู้ออกแบบบทเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกระท า
ในกิจกรรมขั้นตอนต่างๆ           
  7.  ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) การวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนหรือ CAI นั้น จะกระตุ้นความสนใจจากผู้เรียนมากขึ้นถ้าบทเรียนนั้นท้าทายผู้เรียน โดยการ
บอกจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และให้การตรวจปรับเพ่ือบอกว่าขณะนั้นผู้เรียนอยู่ตรงไหน  ห่างจาก
เป้าหมายเท่าใด การตรวจปรับที่เป็นภาพจะช่วยเร้าความสนใจยิ่งขึ้น ถ้าภาพนั้นเกี่ยวข้องกับเนื้อหา  
ที่เรียน อย่างไรก็ดีการตรวจปรับที่เป็นภาพนี้อาจมีผลเสียบ้างตรงที่ผู้เรียนอาจต้องการดูว่าหากท าผิด
มากๆ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ตัวอย่าง เช่น การประยุกต์ใช้เกมส์แขวนคอ (Hanged Man) ในการสอน
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนอาจตอบด้วยวิธีการกดแคร่ยาวไปเรื่อย ๆ ไม่สนใจเนื้อหาทั้งนี้เพ่ืออยากดูรูป
คนถูกแขวนคอ เป็นต้น วิธีการหลีกเลี่ยงก็คือ ภาพการตรวจปรับนี้ควรจะเป็นภาพในทางบวก เช่น    
แล่นเรือเข้าหาฝั่ง ขับยานสู่ดวงจันทร์ และจะไปถึงจุดหมายได้ด้วยการตอบถูกเท่านั้น หากตอบผิดจะ
ไม่เกิดอะไรขึ้นเป็นต้น อย่างไรก็ตามถ้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI ที่ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
ในระดับสูงขึ้นการตรวจปรับด้วยค าเขียนหรือภาพ เช่น กราฟ ก็เป็นการเหมาะสมดีพอแล้ว       
  8. ทดสอบความรู้หลังบทเรียน (Access Performance) บทเรียนคอมพิวเตอร์   
ช่วยสอน จัดเป็นบทเรียนส าเร็จรูปประเภทหนึ่ง การทดสอบความรู้ใหม่ซึ่งอาจจะเป็นการทดสอบ
ระหว่างบทเรียนหรือการทดสอบในช่วงท้ายของบทเรียนเป็นสิ่งที่จ าเป็น การทดสอบดังกล่าวอาจเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดสอบตนเอง การทดสอบเพ่ือเก็บคะแนน หรือจะเป็นการทดสอบ      
เพ่ือวัดว่าผู้ เรียนผ่านเกณฑ์ต่ าที่สุดเพ่ือที่จะศึกษาบทเรียนต่อไปหรือยังต้องศึกษาเนื้อหาเพ่ิม        
การทดสอบดังกล่าวนอกจากจะเป็นการประเมินการเรียนแล้วยังมีผลในการจ าระยะยาวของผู้เรียน
ด้วยข้อสอบ จึงควรถามเรื่องล าดับตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน ถ้าบทเรียนหลายส่วนอาจจะแยก
แบบทดสอบออกเป็นส่วนๆ ตามเนื้อหา โดยมีแบบทดสอบรวมหลังบทเรียนอีกหนึ่งชุดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับผู้ออกแบบบทเรียนเองว่าจะต้องการแบบใด           
  9.  การจ าและการน าไปใช้ (Promote Retention and Transfer) ในการเตรียม 
การสอนส าหรับชั้นเรียนปกตินั้น ในขั้นสุดท้ายนี้จะเป็นกิจกรรมสรุปเฉพาะประเด็นส าคัญ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนหรือซักถามปัญหาก่อนจบบทเรียน ในขั้นนี้เองที่
ผู้สอนจะได้แนะน าความรู้ใหม่ไปใช้หรืออาจแนะน าการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและนอกจากนี้ในขั้นตอน
ของการออกแบบบทเรียนนี้เป็นเทคนิคการออกแบบบทเรียนที่ใช้ได้กว้าง ๆ แต่โดยวัตถุประสงค์ของ
เทคนิคดังกล่าวก็เพ่ือการวางแผนการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ เทคนิคอย่างหนึ่งในการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การพยายามท าให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้สึกใกล้เคียงกับการเรียนรู้
จากผู้สอนโดยตรง ดัดแปลงให้สอดคล้องกับสมรรถนะของคอมพิวเตอร์นั้น ดังนั้น การจะออกแบบ       
ทั้ง 9 ขั้นตอนนี้ ไม่จ าเป็นต้องแยกแยะออกไปเป็นล าดับที่เรียงไว้ และไม่จ าเป็นว่าจะต้องครบทั้ง       
9 ข้อ จะออกแบบบทเรียนโดยใช้เทคนิคการน าเสนอบทใด หรือครอบคลุมขั้นตอนการสอนอย่างไร 
ขึ้นอยู่กับเทคนิคการน าเสนอและเนื้อหาของบทเรียนนั้นด้วย            
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  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นับว่าเป็นส่วน
ส าคัญของการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเฉพาะจะต้องค านึงถึงจิตวิทยาในการเรียนรู้  
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้งานง่าย  
รวดเร็วมีความดึงดูดใจ จัดล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายากชวนติดตาม สอนได้แม่นตรง ถูกต้อง ชัดเจน 
มีความยืดหยุ่นและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้ก าลังใจแนะน าข้อผิดพลาด ชี้ช่องทางการหาความรู้
เพ่ิมเติม ตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้และที่ส าคัญให้มีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
อย่างต่อเนื่อง        
 2.2.5  ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน           
  จากขั้นตอนทั้ง 9 ขั้น ของกาเย่ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ทั้งในการออกแบบการ
สอนและในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้เป็นอย่างดี   ส าหรับขั้นตอนการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น ได้มีผู้เสนอแบบจ าลองการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
น่าสนใจ ได้แก่   
  อเลสซี่ และทรอลลิป (Alessi & Trollip, 1991) ได้เสนอแบบจ าลองของการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่า 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 / แก้ไขการออกแบบ (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)  
  พรเทพ  เมืองแมน (2544) ได้เสนอแนะถึงขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน จากแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักการศึกษาหลาย
ท่านไว้ 4 ขั้นตอน ด้วยกันคือ   
  1.  การวางแผน ในการวางแผนเพื่อการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นมีส่วน
ต้องน ามาพิจารณา 3 ประการ ดังนี้  
   1.1 การวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา และผู้เรียน เพ่ือให้ได้มาซึ่งโครงสร้างเนื้อหา
วัตถุประสงค์ของบทเรียน และความต้องการของผู้เรียน  
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   1.2  การก าหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน เป็นการระบุสิ่งที่คาดหวังว่าผู้เรียน     
จะได้รับหลังจากการเรียนบทเรียน  
   1.3  การก าหนดกิจกรรมการเรียน โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของ
เนื้อหาบทเรียน และความรู้หรือทักษะที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน  
  2.  การออกแบบบทเรียน หลังจากที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา และ
ผู้เรียน และได้ก าหนดวัตถุประสงค์ รวมทั้งกิจกรรมการเรียนแล้วจึงน 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  
  จากที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์     
เริ่มจากขั้นการวางแผนซึ่งมีการวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาวิชา ผู้เรียน ก าหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมการ
เรียนการสอน รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จะใช้ให้พร้อม ขั้นต่อไปท าการออกแบบบทเรียน เขียนผัง
งานแล้วสร้างสตอรี่บอร์ด จากนั้นท าการสร้างบทเรียนและผลิตเอกสารประกอบบทเรียน แล้วน าไปทดลองใช้
กับกลุ่มทดลองเพ่ือท าการประเมินและแก้ไขบทเรียน เสร็จแล้วน าไปทดลองในภาคสนามเพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน จะท าให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สมบูรณ ์และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 2.2.6 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  บุญชม ศรีสะอาด (2546) ให้แนวทางในการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน ซึ่งมี  
2 แนวทาง ดังนี้  
  1.  พิจารณาจากผู้เรียนจ านวนมาก (ร้อยละ 80) สามารถบรรลุผลในระดับสูงกรณีนี้
เป็นนวัตกรรมสั้นๆ ใช้เวลาน้อย เนื้อหาที่สอนมีเรื่องเดียว  
   เกณฑ์ 80/80 หมายถึง มีไม่ต่ ากว่า 80% ของผู้เรียนที่ท าได้ไม่ต่ ากว่า 80% ของ
คะแนนเต็ม  
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  2.  พิจารณาจากผลระหว่างด าเนินการและผลสิ้นสุดการด าเนินการ โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูง (ร้อยละ 80) กรณีใช้การสอนหลายครั้ง มีเนื้อหาสาระมาก (เช่น 3 บทขึ้นไป) มีการวัดผล
ระหว่างเรียน (Formative) หลายครั้ง เกณฑ์ 80/80 มีความหมายดังนี้  
   80 ตัวแรก เป็นเกณฑ์ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)  
   80 ตัวหลัง เป็นเกณฑ์ประสิทธิภาพของผลรวมโดยรวม (E2)  
 
 ประสิทธิภาพ    =       
      
  ประสิทธิภาพจึงเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ย เมื่อเทียบกับคะแนนเต็มซึ่งต้องมีค่าสูง
จึงจะชี้ถึงประสิทธิภาพได้ กรณีนี้ใช้ร้อยละ 80  
  80 ตัวแรก ซึ่งเป็นประสิทธิภาพกระบวนการ เกิดจากการน าคะแนนที่สอบได้
ระหว่างการด าเนินการ (นั่นคือระหว่างเรียน หรือระหว่างการทดลอง)  มาหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบเป็น
ร้อยละ  
  80 ตัวหลัง ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของผลรวม เกิดจากการน าคะแนนจากการวัด
โดยรวมเมื่อสิ้นสุดการสอนหรือสิ้นสุดการทดลองแล้วมาหาค่าเฉลี่ย แล้วเปรียบเทียบให้เป็นร้อยละ     
ซึ่งต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
 สุกิจ ศรีพรหม (2541) กล่าวว่า ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ เมื่อผลิตแบบฝึก
เพ่ือเป็นต้นแบบแล้วต้องน าแบบฝึกไปทดสอบประสิทธิภาพตามขั้นตอน ต่อไปนี้  
 ขั้นที่ 1 ขั้นทดสอบกับนักเรียน 1 คน (One-To-One Testing) โดยเลือกนักเรียนที่
ยังไม่เคยเรียนเรื่องท่ีจะสอนมาก่อนเลย จ านวน 1 คน แล้วให้เรียนจากแบบฝึก โดยปฏิบัติ ดังนี้  
 1.  ตอบแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  
 2.  เรียนจากแบบฝึกจนจบบทเรียน  
 3.  ท าแบบฝึกหัดในบทเรียนไปพร้อมกันในขณะที่เรียน  
 4.  ตอบแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)  
 แล้วน าผลที่ได้รับมาพิจารณาปรับปรุงส่วนที่เห็นว่ายังบกพร่อง เช่น เนื้อหา สื่อต่างๆ
แบบทดสอบต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น  
 ขั้นที่ 2 ขั้นทดสอบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) ใช้กับนักเรียน 9 คน ที่ยังไม่
เคยเรียนบทเรียนดังกล่าวมาก่อน โดยด าเนินการเช่นเดียวกับขั้นที่ 1 ทุกประการ และเมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการแล้วน าแบบฝึกมาแก้ไขข้อบกพร่องอีกครั้งหนึ่ง และน าผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด
และท าแบบทดสอบหลังเรียนไปหาประสิทธิภาพของแบบฝึกหัด โดยใช้เกณฑ์ 80/80  
 ขั้นที ่3 ขั้นทดสองภาคสนาม (Field Testing) โดยทดลองใช้กับนักเรียนทั้งชั้นเรียน
โดยใช้วิธีการเช่นเดียวกับขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 แล้วน าผลไปหาประสิทธิภาพของแบบฝึก การค านวณ
ประสิทธิภาพของแบบฝึก นิยมตั้งไว้ 90/90 ส าหรับเนื้อหาที่เป็นความรู้ ความจ าและเนื้อหาวิชาที่เป็น
ทักษะหรือเจตคติไม่ต่ ากว่า 80/80  
 80 ตัวแรก คือ คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละของกลุ่มในการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน  
 80 ตัวหลัง คือ คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละของกลุ่มในการท าแบบทดสอบหลังเรียน  

 ผลรวมของคะแนนที่สอบได้ทุกคน    
 ผลรวมของคะแนนเต็มของทุกคน 

  100 
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 ถ้าปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของกลุ่ม ในการท าแบบฝึกและการท า
แบบทดสอบหลังเรียนไม่ต่ ากว่า 80 ทั้งคู่ ก็ถือว่า แบบฝึกที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ 
 จากแนวทางการประเมินแบบฝึกดังกล่าว สรุปได้ว่า การตรวจหาประสิทธิภาพของ  
แบบฝึกที่พัฒนาขึ้น สามารถท าได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย คือ การก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานไว้ล่วงหน้า โดยจะเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หรือ 90/90 ก็ได้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติการ
พัฒนาสื่อวิชานั้นๆ  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้นิยาม ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการสร้างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ผู้เรียนมีความสามารถท าแบบทดสอบระหว่างเรียนบทเรียน (E1) หรือแบบทดสอบ
หลังเรียน (E2) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ คือ 80/80  
 80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ของกลุ่ม
ตัวอย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 80 หรือ สูงกว่า  
 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลการท าแบบทดสอบหลังเรียน ของกลุ่ม
ตัวอย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 80 หรือ สูงกว่า  
 
2.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           
  วิลสัน (Wilson, 1971) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ความสามารถทางด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และจ าแนก
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสติปัญญา ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ออกเป็น 4 ระดับ คือ  
  1.  ความรู้ความจ าเกี่ยวกับการคิดค านวณ (Computation) พฤติกรรมในระดับนี้ถือ
ว่าเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้  
   1.1  ความรู้ความจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) เป็น
ความสามารถที่จะระลึกถึงข้อเท็จจริง ที่นักเรียนเคยได้รับจากการเรียนการสอนมาแล้ว ค าถามที่วัด
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) เป็นความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริงหรือนิยามและกระบวนการที่ได้เรียนมาแล้ว
มาคิดค านวณตามล าดับขั้นตอนที่เคยเรียนรู้มา ข้อสอบที่วัดความสามารถด้านนี้ต้องเป็นโจทย์ง่ายๆ 
คล้ายคลึงกับตัวอย่าง นักเรียนไม่ต้องพบกับความยุ่งยากในการตัดสินใจเลือกใช้กระบวนการ  
  2.  ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมระดับ
ความรู้ความจ าเกี่ยวกับการคิดค านวณ แต่ซับซ้อนมากกว่า แบ่งออกเป็น 6 ขั้น ดังนี้  
   2.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับมโนมิติ (Knowledge of Concepts) เป็นความสามารถ
ที่ซับซ้อนมากกว่าความรู้ความจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เพราะมโนมติเป็นนามธรรมซึ่งประมวลจาก
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ข้อเท็จจริงต่างๆ ต้องอาศัยการตัดสินใจในการตีความหมายหรือยกตัวอย่างของมโนมตินั้น  โดยใช้
ค าพูดของตนหรือเลือกความหมายที่ก าหนดให้ ซึ่งเขียนในรูปใหม่หรือยกตัวอย่างใหม่ที่แตกต่างไป
จากที่เคยเรียนในชั้นเรียน มิฉะนั้นจะเป็นการวัดความจ า       
   2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎทางคณิตศาสตร์ และการสรุปอ้างอิงเป็น
กรณีทั่วๆ ไป (Knowledge of Principle, Rules and Generalization) เป็นความสามารถในการ
น าเอาหลักการ กฎ และความเข้าใจเกี่ยวกับมโนมิติ ไปสัมพันธ์กับโจทย์ปัญหาจนได้แนวทางในการ
แก้ปัญหา ถ้าค าถามนั้นเป็นค าถามเกี่ยวกับหลักการและกฎ ที่นักเรียนเพ่ิงเคยพบเป็นครั้งแรก      
อาจจัดเป็นพฤติกรรมในระดับการวิเคราะห์ก็ได้        
   2.3  ความเข้าใจในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ (Knowledge of Mathematical 
Structure) ค าถามที่วัดพฤติกรรมระดับนี้ เป็นค าถามที่วัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบจ านวนและ
โครงสร้างทางพีชคณิต             
   2.4  ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปัญหาจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง 
(Ability to Transform Problem Elements from One Mode to Another) เป็นความสามารถ
ในการแปลข้อความที่ก าหนดให้เป็นข้อความใหม่หรือภาษาใหม่ เช่น แปลจากภาษาพูดให้เป็นสมการ 
ซึ่งมีความหมายคงเดิม โดยไม่รวมถึงกระบวนการแก้ปัญหา (Algorithms) หลังจากแปลแล้วอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ง่ายที่สุดของพฤติกรรมระดับความเข้าใจ             
   2.5 ความสามารถในการคิดตามแนวของเหตุผล (Ability to follow a line of 
Reasoning) เป็นความสามารถในการอ่านและเข้าใจข้อความทางคณิตศาสตร์ ซึ่งแตกต่างไปจาก
ความสามารถในการอ่านท่ัวๆ ไป             
   2.6  ความสามารถในการอ่าน และตีความโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Ability 
to Read and Interpret a Problem) เป็นความสามารถในการอ่านและเข้าใจข้อความข้อความทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งแตกต่างไปจากความสามารถในการอ่านทั่วๆ ไป     
  3.  การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่
นักเรียนคุ้นเคย เพราะคล้ายกับปัญหาที่นักเรียนประสบอยู่ในระหว่างเรียน หรือแบบฝึกหัดที่นักเรียน
ต้องเลือกกระบวนการแก้ปัญหา และด าเนินการแก้ปัญหาได้โดยไม่ยาก พฤติกรรมในระดับนี้แบ่งเป็น
4 ขั้น คือ  
   3.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาที่คล้ายกับปัญหาที่ประสบอยู่ในระหว่างเรียน 
(Ability to Solve Routine Problem) นักเรียนต้องอาศัยความสามารถในระดับ ความเข้าใจและ
เลือกกระบวนการแก้ปัญหาจนได้ค าตอบออกมา  
   3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ  (Ability to Make Comparisons) เป็น
ความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด เพ่ือสรุปการตัดสินใจ ซึ่งในการแก้ 
ปัญหา ขั้นนี้อาจต้องใช้วิธีการคิดค านวณ และจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ที่เก่ียวข้องรวมทั้งความสามารถ
ในการคดิอย่างมีเหตุผล  
   3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล (Ability to Analyze Data) เป็นความ 
สามารถในการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง ในการหาค าตอบจากข้อมูลที่ก าหนดให้ ซึ่งอาจต้องอาศัย     
การแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง พิจารณาว่าอะไรคือข้อมูลที่ต้องการเพ่ิมเติม    
มีปัญหาอ่ืนใดบ้างที่อาจเป็นตัวอย่างในการหาค าตอบของปัญหาที่ก าลังประสบอยู่ หรือต้องแยกโจทย์
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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 ารวจหาสิ่งที่คุ้นเคยกันจาก ข้อมูลหรือสิ่งที่
ก าหนดจากโจทย์ปัญหาให้พบ  
  4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาที่นักเรียน ไม่เคย
เห็นหรือไม่เคยท าแบบฝึกหัดมาก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโจทย์พลิกแพลง แต่ก็อยู่ในขอบเขตของ
เนื้อหาวิชาที่เรียน การแก้โจทย์ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความรู้ที่ได้เรียนมารวมกับความคิด
สร้างสรรค์ผสมผสานกันเพ่ือแก้ปัญหา พฤติกรรมในระดับนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมขั้นสูงสุดของการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งต้องใช้สมรรถภาพสมองระดับสูง แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้     
   4.1 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ที่ไม่เคยประสบมาก่อน (Ability to 
Solve No routine Problems) ค าถามในขั้นนี้เป็นค าถามที่ซับซ้อน ไม่มีในแบบฝึกหัดหรือตัวอย่าง 
นักเรียนต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับความเข้าใจมโนมติ นิยามตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ที่
เรียนมาแล้วเป็นอย่างดี       
   4.2 ความสามารถที่ผู้เรียนสามารถค้นพบความสัมพันธ์ (Ability to Discover 
Relationships) เป็นความสามารถจัดส่วนต่างๆ ที่โจทย์ก าหนดให้ แล้วสร้างความสัมพันธ์ขึ้นใหม่เพ่ือ
ใช้ในการแก้ปัญหาแทนการจ าแนกความสัมพันธ์เดิมที่เคยพบมาแล้วมาใช้กับข้อมูลชุดใหม่เท่านั้น  
    4.3 ความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์ (Ability to Construct Proofs) เป็น
ความสามารถในการสร้างภาษาเพ่ือยืนยันข้อความทางคณิตศาสตร์อย่างสมเหตุสมผลโดยอาศัยนิยาม 
สัจพจน์และทฤษฎีต่างๆ ที่เรียนมาแล้วพิสูจน์โจทย์ปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน       
   4.4  ความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์ข้อพิสูจน์ (Ability to Criticize Proofs) 
เป็นความสามารถที่ควบคู่กับความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์ อาจเป็นพฤติกรรมที่มีความซับซ้อน
น้อยกว่าพฤติกรรมในการสร้างข้อพิสูจน์ พฤติกรรมขั้นนี้ ต้องการให้นักเรียนสามารถตรวจสอบ      
ข้อพิสูจน์ว่าถูกต้องหรือไม่ มีตอนใดผิดบ้าง        
   4.5  ความสามารถในการสร้างสูตรและทดสอบความถูกต้องให้มีผลใช้ได้เป็นกรณี
ทั่วไป (Ability to Formulate and Validate Generalizations) ซึ่งเป็นความสามารถในการที่จะ
ค้นพบสูตรหรือกระบวนการแก้ปัญหาและพิสูจน์ว่าใช้เป็นกรณีทั่วไปได้         
  บุญชม ศรีสะอาด (2537) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ผลที่เกิดจากการค้นคว้า การอบรม การสั่งสอน การฝึกอบรมหรือประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้งความรู้สึก 
ค่านิยม จริยธรรมต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการฝึกสอน          
  ภพ เลาหไพบูลย์ (2537) ให้ความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า เป็นพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้จากที่ไม่เคยกระท าได้ หรือกระท าได้น้อย
ก่อนที่จะมีการเรียนรู้ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้         
  ทิศนา แขมมณี (2540) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ คือ การท าให้ส าเร็จ หรือประสิทธิภาพ
ทางด้านการกระท าในทักษะที่ก าหนดให้หรือด้านความรู้ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การ
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เข้าถึงความรู้ (Knowledge Attained) การพัฒนาทักษะ ในการเรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากคะแนน
สอบที่ก าหนดให้ คะแนนที่ได้จากงานที่ครูมอบให้ หรือทั้งสองอย่าง          
  สิทธ์  สายหล้า (2543) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถใน
การที่จะพยายามเข้าถึงความรู้ ซึ่งเกิดจากการท างานที่ประสานกันและต้องอาศัยความพยายามอย่าง
มากทั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา และองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญาแสดงออกในรูปของ
คะแนนซึ่งสามารถสังเกต และวัดได้ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป         
  ล้วน   สายยศ; อังคณา  สายยศ  (2543) กล่าวว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความ 
สามารถทางการเรียนหลังจากได้เรียนเนื้อหาของวิชาใดวิชาหนึ่งแล้ว  ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้
มากน้อยเพียงใด          
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้
ของผู้เรียนที่แสดงออกในรูปของคะแนน หรือระดับความสามารถในการท าแบบทดสอบได้อย่าง
ถูกต้องหลังจากที่ได้รับการศึกษาเนื้อหาบทเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และได้ตรวจสอบคุณภาพจากที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว  โดยแบบทดสอบนั้นสอดคล้องกับกับพฤติกรรมด้านความรู้และความคิด (Cognitive 
Domain) ตามท่ี วิลสัน (Wilson, 1971) จ าแนกไว้ 4 ระดับ คือ     
  1. ความรู้ความจ าด้านการคิดค านวณ (Computation) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ค าศัพท์
นิยาม และความสามารถพิเศษ           
  2.  ความเข้าใจ (Comprehension) เกี่ยวกับมโนมติ หลักการ กฎ การสรุปอ้างอิง
และโครงสร้างคณิตศาสตร์ ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปัญหาจากอีกแบบหนึ่งไปเป็นอีก    
แบบหนึ่ง การติดตามแบบเหตุผล การอ่านและการตีความตามโจทย์ปัญหา           
  3.  การน าไปใช้ (Application) ประกอบด้วยความสามารถในการแก้ปัญหาที่ประสบ
อยู่ระหว่างเรียน การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ข้อมูล และการมองเห็นแบบลักษณะ โครงสร้างที่
เหมือนและสมมาตรกัน           
  4.  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ไม่มีใน
แบบฝึกหัด แต่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาของที่เรียน การพิสูจน์ การสร้างสูตรและการทดสอบความถูกต้อง
ของสูตร    
 2.3.2 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  เพรสคอตต์ (Prescott, 1961) ได้ใช้ความรู้ทางชีววิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยาและ
การแพทย์ ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน และสรุปผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน มีดังนี ้ 
  1. องค์ประกอบทางด้านร่างกาย ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตของร่างกาย และ
สุขภาพทางกาย ข้อบกพร่องทางร่างกายและบุคลิกท่าทาง  
  2. องค์ประกอบทางความรัก ได้แก่ ความสัมพันธ์ของบิดามารดา ความสัมพันธ์ของ
บิดามารดากับลูก ความสัมพันธ์ระหว่างลูกๆ ด้วยกัน และความสัมพันธ์ที่มีระหว่าง สมาชิกทั้งหมดใน
ครอบครัว  
  3. องค์ประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึง
ความเป็นอยู่ของครอบครัว สภาพแวดล้อมทางบ้าน การอบรมทางบ้าน และฐานะทางบ้าน  
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  4. องค์ประกอบทางความสัมพันธ์ในเพ่ือนวัยเดียวกัน อันได้แก่ ความสัมพันธ์ของ
นักเรียนกับเพ่ือนวัยเดียวกัน ทั้งท่ีบ้านและที่โรงเรียน  
  5. องค์ประกอบทางการพัฒนาแห่งตน ได้แก่ สถิติปัญญา ความสนใจ เจตคติของ
นักเรียน  
  6. องค์ประกอบทางการปรับตัว ได้แก่ ปัญหาการปรับตน การแสดงออกทางอารมณ์  
          แคร์รอล (Carroll, 1963) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลขององค์ประกอบที่มีต่อ
ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยการน าเอาครู นักเรียน และหลักสูตรมาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
โดยเชื่อว่าเวลาและคุณภาพของของการสอน มีอิทธิพลโดยตรงต่อปริมาณความรู้ที่นักเรียนจะได้รับ  
          สิทธิ์  สายหล้า (2543) กล่าวว่า องคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  
  1. องค์ประกอบเกี่ยวกับผู้เรียนซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบด้านสติปัญญา ได้แก่
เชาว์ปัญญา ความถนัด ความรู้พ้ืนฐาน หรือความรู้เดิมของผู้เรียน และองค์ประกอบทางด้านอารมณ์
ได้แก่ แรงจูงใจในการเรียน ความสนใจ ลักษณะบุคลิกภาพด้านอ่ืนๆ เป็นต้น  
  2.  องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางครอบครัว ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ลักษณะและบรรยากาศของสถานที่เรียน ซึ่งอาจจะรวมถึงหลักสูตรและคุณภาพ      
ของการสอน  
        จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนนั้น มีองค์ประกอบหลายประการที่จะท าให้เกิดผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางเรียนโดยเฉพาะ
องค์ประกอบเกี่ยวกับตัวนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น สติปัญญา อารมณ์ ความสนใจ และเจตคติ           
ต่อการเรียน รวมถึงองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและสังคมของนักเรียน และที่ท าให้เกิดผลโดยตรงนี้    
ก็คือ การสอนของครูนั่นเอง  
  2.3.3 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            
  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถ หรือความ 
ส าเร็จของบุคคลว่าได้เรียนรู้แล้วมากน้อยเพียงใด มีความสามารถชนิดใด ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีผู้กล่าวไว้ดังนี้           
  พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540) กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการ
ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เรียนในด้านพุทธิพิสัย ซึ่งได้แก่ พฤติกรรมด้านความรู้ความจ า ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ่งเป็นการวัดองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ คือ  
  1.  การวัดด้านปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบความรู้ ความสามารถทางการปฏิบัติ โดยให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงให้เห็นผลงานที่ปรากฏออกมา ท าการสังเกตและวัดได้ การวัดแบบนี้ต้องวัด
โดยใช้ข้อสอบภาคปฏิบัติ  
  2.  การวัดด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหา           
วิชา รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่างๆ อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน มีวิธีการวัดได้ 2 
ลักษณะ คือ สอบปากเปล่า และการสอบแบบให้เขียนตอบ   
  สมบูรณ์ ชิดพงศ์ (2540) การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน คือ  
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  1.  ด้านความคิด (Cognitive Domain) เป็นความสามารถของสมองในด้านความคิด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แยกย่อยเป็น 6 ขั้น คือ  
   1.1  ความรู้ความจ า (Memory) เป็นความสามารถในการทรงไว้ รักษาไว้ซึ่งมวล
ประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตที่รับรู้มา  
   1.2  ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการแปลความ 
ตีความและขยายความในเรื่องราว และเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตต้องประสบ  
   1.3  การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถที่น าประสบการณ์ที่ได้รับมา 
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใหม่  
   1.4  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการจับใจความส าคัญ และหา
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
ยินยอมเต็มใจและพอใจ  
   2.3  การสร้างคุณค่า (Valuing) เป็นการแสดงออกถึงซึ่งความรู้สึก มีส่วนร่วมต่อ    
สิ่งต่างๆ ตั้งแต่การยอมรับ นิยมชมชอบและเชื่อถือในสิ่งนั้น  
   2.4  การจัดระบบ (Organization) เป็นการสร้างความคิดรวบรวมของคุณค่าให้
เกิดมีระบบ แล้วอาศัยความสัมพันธ์ของคุณค่าในสิ่งที่ยึดถือ  
   2.5  การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) เป็นการจัดคุณค่าที่มีอยู่แล้วให้
เป็นระบบ แล้วยึดถือเป็นลักษณะประจ าตัวบุคคล  
  3.  ด้านทักษะ (Psycho-Motor Domain) เป็นลักษณะในการปฏิบัติมี 3 ขั้นตอน 
คือ  
   3.1  การเลียนแบบ (Imitation) เป็นการเลือกท าตัวแบบที่สนใจ  
   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
ของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวลประสบการณ์ทั้งปวงที่บุคคลได้รับจากการ
เรียนการสอน ท าให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมี
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จุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคล  เรียนแล้วรู้อะไรบ้าง และมี
ความสามารถด้านใดมากน้อยเท่าไรตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนการฝึกฝนหรือ
ประสบการณ์ต่างๆ ทั้งท่ีโรงเรียน บ้าน และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ รวมทั้งความรู้สึกค่านิยม จริยธรรมต่างๆ 
ก็เป็นผลมาจากการฝึกฝนด้วย  
 
2.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ  
 2.4.1  ความหมายของเจตคติ          
  ไทรแอนดิส (Triandis, 1971) กล่าวว่า เจตคติเป็นความคิดที่เต็มไปด้วยความรู้สึก         
ซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติการอย่างหนึ่งต่อสถานการณ์เฉพาะอย่าง           
  กูด (Good, 1973) ได้ให้ความหมายของเจตคติว่า คือ การจูงใจหรือความโน้มเอียง
ของบุคคลที่จะตอบสนองต่อวัตถุหรือสถานการณ์ โดยมากจะมีความรู้สึกและอารมณ์ประกอบ  
  ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543) สรุปสิ่งที่เรียกว่าเจตคติหรือทัศนคติเป็น
ความรู้สึกเชื่อ ศรัทธาต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด จนเกิดความพร้อมที่จะแสดงการกระท าออกมา ซึ่งอาจไป
ในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ เจตคติยังไม่เป็นพฤติกรรมแต่เป็นตัวการที่ท าให้เกิดพฤติกรรม ดังนั้นเจตคติ    
จึงเป็นคุณลักษณะของความรู้สึกที่ซ้อนเร้นอยู่ภายในใจ         
  อัลพอร์ท (Allport อ้างถึงใน นวลศิริ เปาโรหิต, 2545) ให้ความหมายของ เจตคติ 
ว่าเป็นสภาวะของความพร้อมทางจิตใจ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ สภาวะความพร้อมนี้เป็นแรงที่
ก าหนดทิศทางของปฏิกิริยาระหว่างบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เจตคติจึง
ก่อรูปได้ดังนี ้
  1.  เกิดจากการเรียนรู้ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมในสังคม 
  2.  การสร้างความรู้สึกจากประสบการณ์ของตนเอง 
  3.  ประสบการณ์ท่ีได้รับจากเดิม มีทั้งทางบวกและลบ จะส่งผลถึงเจตคติต่อสิ่งใหม่ที่
คล้ายคลึงกัน 
  4.  การเลียนแบบบุคคลที่ตนเองให้ความส าคัญ และรับเอาเจตคตินั้นมาเป็นของตน 
         วิภาวี แป้นเรื่อง (2546) ได้ให้ความหมายว่า เจตคติ คือ ความรู้สึกนึกคิดความ
คิดเห็นและความพร้อมที่จะกระท าต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นความรู้ในทางชอบหรือไม่ชอบ เป็นการ
บอกแนวโน้มทางจิตใจของบุคคล เมื่อปะทะสัมพันธ์กับสิ่งของบุคคลประเพณีหรือสถานการณ์ใดๆ ซึ่ง
มีผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา เจตคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สามารถสร้างข้ึนและเปลี่ยนแปลงได้        
  ผ่องศรี  หวานเสียง (2547) ได้กล่าวถึงเจตคติว่า หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หลังจากที่บุคคลนั้นได้รับประสบการณ์นั้นๆ หรือเป็นความพร้อมที่จะแสดงออก        
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ทั้งด้านดีและไม่ดี หรืออาจเป็นการต่อต้านสถานการณ์บางอย่างของบุคคล 
เช่น รัก เกลียด กลัว ไม่พอใจ         
  เบลกิน และ สกายเดล (Belkin & Skydell อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2549) 
ให้ความส าคัญของค าว่า เจตคติ ว่าเป็นแนวโน้มที่บุคคลจะตอบสนองในทางที่พอใจหรือไม่พอใจต่อ
สถานการณ์ต่างๆ           
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  จากความหมายของเจตคติที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกนึก
คิดหรือความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อบุคคล หรือสิ่งของทั้งในทางบวก และทางลบ และเจตคติ
สามารถสร้างหรือเปลี่ยนแปลงได้ หรือสามารถกล่าวเป็นข้อๆ ได้ดังนี้  
  1.  ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ หลังจากท่ีบุคคลได้มีประสบการณ์ในสิ่งนั้น
ความรู้สึกนี้จึงแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ  
   1.1  ความรู้สึกในทางบวก เป็นการแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจเห็นด้วย 
ชอบและสนับสนุน  
   1.2  ความรู้สึกในทางลบ เป็นการแสดงออกในลักษณะไม่พึงพอใจ ไม่เห็นด้วยไม่ชอบ
และไม่สนับสนุน  
   1.3   ความรู้สึกที่เป็นกลางคือไม่มีความรู้สึกใดๆ   
  2.  บุคคลแสดงความรู้สึกทางด้านพฤติกรรม ซึ่งแบ่งพฤติกรรมเป็น 2 ลักษณะ คือ  
   2.1 พฤติกรรมภายนอก เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ มีการกล่าวถึง สนับสนุน ท่าทาง
หน้าตาบ่งบอก ความพึงพอใจ       
   2.2  พฤติกรรมภายใน เป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้ ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่
แสดงออก   
 2.4.2  เครื่องมือที่ใช้วัดเจตคติ           
  เจตคติเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543) จึงต้องใช้
เครื่องมือในการวัดแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ เครื่องมือที่นิยมใช้มี 5 ชนิด คือ  
  1.  การสัมภาษณ์ (Interview) หมายถึง การพูดคุยกันอย่างมีจุดหมาย การวัดเจตคติ
โดยการสัมภาษณ์ จะต้องสร้างข้อค าถามในการสัมภาษณ์ให้ดีเป็นมาตรฐาน  
  2.  การสังเกต (Observation) หมายถึง การเฝ้าดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมีจุดมุ่งหมาย 
การสังเกตท่ีดีต้องมีการฝึกฝน  
  3.  การรายงานตนเอง (Self-Report) หมายถึง การใช้เครื่องมือเพ่ือให้เพ่ือให้บุคคล
แสดงความรู้สึกของตนเองออกมาตามข้อความ ข้อค าถาม หรือภาพที่ได้สัมผัส มาตรวัดที่ถือว่าเป็น
แบบมาตรฐาน นิยมใช้แนวการสร้างของเทอร์สโตน (Thurstone) กัตแมน (Guttman) ลิเคอร์ท 
(Likert) และออสกูด (Osgood)  
  4.  เทคนิคการจินตนาการ (Projective Techniques) หมายถึง การใช้สถานการณ์
หลายอย่างไปกระตุ้นบุคคล ให้แสดงจินตนาการตามประสบการณ์เดิมของตน  
  5.  การวัดทางสรีระภาพ (Physiological Measurement) หมายถึง การใช้เครื่องมือ
ไฟฟ้า หรือเครื่องมืออ่ืนๆ ในการสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพของร่างกาย เครื่องมือที่ใช้ส าหรับ
การวัดเจตคติต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนหลักเดียวกับ
จ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกเครื่องมือ
ประเภท การรายงานตนเอง (Self-Report) เป็นแบบมาตรฐาน ลิเคอร์ท (Likert)        
 2.4.3  แบบวัดเจตคติตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert’s Scale)           
  ผู้ที่สร้างแบบวัดเจตคตินี้ คือ R.A. Likert โดยใช้หลักการวัดค่ารวม (Summative  
Scale) ซึ่งบางทีเรียกว่า Summated Rating หรือ Sigma  Scale หรือ Likert Type ลักษณะที่
ส าคัญของแบบวัดนี้ก็คือ ก าหนดช่วงความรู้สึกของคนเป็น 5 ช่วง หรือ 5 ระดับ เป็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง    
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เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แบบวัดจะประกอบด้วยข้อความที่แสดงความรู้สึก
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งในทางบวกและทางลบ และมีจ านวนเท่าๆ กัน มีการประเมินน้ าหนักความรู้สึกของ
ข้อความ หรือก าหนดน้ าหนักและการตอบแต่ละตัวเลือก ภายหลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลมาแล้ว 
(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2547)  
  การสร้างแบบวัดเจตคติตามวิธีของลิเคอร์ท  มีขั้นตอนดังนี้  
  1.  ก าหนดเป้าเจตคติ ที่ต้องการจะศึกษาหรือต้องการจะวัด ซึ่งอาจจะเป็นคนวัตถุ
สิ่งของ องค์กร สถาบัน อาชีพ วิชา นโยบาย ฯลฯ  
  2.  ให้ความหมายหรอระบุขอบข่ายของเป้าเจตคติ ที่ต้องการจะวัดให้ชัดเจนว่า
ประกอบด้วยคุณลักษณะใดบ้าง เพ่ือให้สามารถเขียนข้อความแสดงความรู้สึกต่อเป้าเจตคตินั้นได้
อย่างครอบคลุม  
  3.  เขียนข้อความแสดงความรู้สึก ต่อเป้าหมายเจตคติที่ต้องการจะวัดให้ครอบคลุม
คุณลักษณะที่ส าคัญๆ ให้มีข้อความทั้งทางบวกและทางลบมากพอ เมื่อวิเคราะห์แล้วเหลือจ านวน
ข้อความที่ต้องการน าไปใช้วัดเจตคติ  
  4.  ตรวจสอบข้อความที่เขียนไว้ โดยตรวจสอบด้วยตนเอง หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง
นั้น ตรวจสอบโดยพิจารณาในเรื่องของความครบถ้วนของคุณลักษณะของสิ่งที่ศึกษา ความถูกต้อง
เหมาะสมการใช้ภาษา ความสอดคล้องกันกับรูปแบบของการตอบที่ก าหนดไว้ว่า ควรใช้รูปแบบของ
การตอบแบบใด  
  5.  ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น โดยการทดลองใช้แบบวัดเจตคติ กับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนของข้อความและภาษาที่ใช้ รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพด้าน
อ่ืนๆ ได้แก่ ความเที่ยงตรง ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดเจตคติทั้งฉบับ  
  6.  ก าหนดการให้คะแนนการตอบของแต่ละตัวเลือก  โดยทั่วไปนิยมก าหนดคะแนน
เป็น 5, 4, 3, 2, 1 (หรือ 4, 3, 2, 1, 0) ส าหรับข้อความทางบวก และ 1, 2, 3, 4, 5 (หรือ 0, 1, 2, 3, 
4)  ส าหรับข้อความทางลบ การก าหนดคะแนนลักษณะนี้เรียกว่า Arbitrary Weighting Method  
  7.  จัดชุดวัดแบบเจตคติ เมื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดแล้วจัดให้ชุดแบบวัดเจต
คติ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีจ านวนข้อความตั้งแต่ 20 ข้อขึ้นไป เพราะถ้าแบบวัดมีจ านวนข้อน้อยความ
เชื่อมั่นมักจะมีค่าน้อย ความเที่ยงตรงก็ไม่ดี      
 2.4.4  การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวัดเจตคติ          
  การสร้างเครื่องมือวัดเจตคติแบบลิเคอร์ทนั้น ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ
(2543) ได้สรุปไว้ดังนี้           
  เครื่องมือวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท (Summated Rating Method) ได้สร้างขึ้นเมื่อ      
คริสตศักราช 1932 มีความเชื่อมั่นสูงพัฒนาเพ่ือวัดด้านความรู้สึกหลายอย่าง เป็นวิธีประเมินน้ าหนัก
ความรู้สึกของข้อความภายหลังจากการวัด การสร้างข้อความที่แสดงความรู้สึกต่อเจตคติจะต้องสร้าง
ให้ครอบคลุมและสัมพันธ์กัน            
  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท  มีดังนี้     
  1.  เลือกชื่อเจตคติ (Attitude Object) อาจเป็นคน วัตถุ สิ่งของ องค์กร สถาบันอาชีพ วิชา 
เป็นต้น   
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  2.  เขียนข้อความแสดงความเชื่อ ความรู้สึก หลีกเลี่ยงข้อความที่เป็นจริงมีความแจ่มชัด 
สั้น ใช้ข้อความเป็นกลาง หลีกเลี่ยงค าปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ ข้อความเดียวควรมีความเชื่อเดียว   
  3.  ตรวจสอบดูว่าข้อความเหมาะสมหรือไม่ เช่น เจตคติต่อเนื้อหาวิชาโดยหลักการกลุ่ม
ตัวอย่างจะต้องพบเห็นและมีประสบการณ์ ดังนั้นตัวค าตอบที่เร้าให้ตอบควรเป็นแบบคู่ ไม่ควรมีตรงกลาง ใช้
ตัวเร้าคู่ จึงเป็นการตัดสินเพียง 2 อย่างใหญ่ๆ คือ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ชอบ หรือไม่ชอบ ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดตัวค าตอบ ของแบบวัดเจตคติ ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นแบบ 5 ระดับคือ ดีที่สุด ดี     
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด    
  4.  การให้น้ าหนักตัวเลือก มีวิธีการด าเนินการก าหนดน้ าหนักแบบพลการ (Arbitrary 
Weighting Method) เป็นการก าหนดโดยคิดว่าถ้ามากที่สุดให้เลขสูงสุดและน้อยที่สุดให้เลขต่ าสุด โดย
ก าหนดความสัมพันธ์เอาตัวคงที่บวกหรือลบออกเท่านั้น ตัวเลขแบบนี้คะแนนเฉลี่ยจะเปลี่ยนแปลง แต่ความ
แปรปรวนคงที่   
  5.  การทดลองคุณภาพเบื้องต้น เพ่ือต้องการศึกษาว่า ข้อความในแบบวัดเจตคติแต่ละข้อมี
อ านาจจ าแนกผู้ที่มีเจตคติสูงกับมีเจตคติต่ าแตกต่างกันหรือไม่    
  6.  การจัดแบบทดสอบ เมื่อได้แบบวัดที่มีอ านาจจ าแนก แล้วเลือกข้อความใน   แบบวัดที่
มีคุณภาพสูงมาใช้ ถ้าจ านวนข้อน้อยความเชื่อมั่นจะมีค่าน้อย ความเที่ยงตรงไม่ดี การให้จ านวนข้อควร
ค านึงถึงกลุ่มตัวอย่าง      
  7.  ตรวจให้คะแนนตามที่ก าหนดแต่ละข้อ โดยเปลี่ยนข้อความเป็นตัวเลข กรณีข้อความ
เป็นความรู้สึกทางลบ จะต้องกลับตัวเลขกันกับข้อความที่เป็นไปทางบวก   
  การหาคุณภาพของเครื่องมือ           
  การหาคุณภาพของแบบวัดเจตคติ จะต้องหาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ดังนี้  
  1.  ความเที่ยง (Validity) การหาคุณภาพความเที่ยงตรง ตามเนื้อหามีความจ าเป็นจะต้อง
อ้างอิงเนื้อหาของเจตคติที่ต้องการวัด การให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา (Content Expert) พิจารณาว่า ข้อความ
ที่เขียนถูกต้องตามนิยามปฏิบัติการในขอบเขตที่ต้องการวัดหรือไม่ ถือว่าเป็นการหาความเที่ยงตรงเนื้อหา 
การพิจารณาข้อความตลอดจนการวิเคราะห์แต่ละรายข้อออกมาว่าเหมาะสมเพียงใด แก้ไขอย่างไร ถือว่าเป็น
กระบวนการ Content Validation       
  2.  ความเชื่อมั่น (Reliability) การหาความเชื่อมั่นแบบหาความคงเส้นคงวา ภายใน การหา
ความเชื่อมั่นแบบนี้ สอบเพียงครั้งเดียวสามารถน ามาหาการกระจายของแต่ละข้อว่าเป็นอย่างไร และหา
การกระจายของคะแนนรวมทั้งหมดเป็นเท่าไร จากนั้นน ามาหาความเกี่ยวพันกัน ความเชื่อมั่นที่นิยม
ใช้ คือ สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัช ระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับควรอยู่ใน
ระดับ 0.75 (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543)  
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 2.5.1  งานวิจัยในประเทศ           
  งานวิจัยในประเทศ ที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์  มีดังนี้          
  พิมพ์พา ตะโกสีย์ (2550) ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง การลบจ านวนสองจ านวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ภาคเรียนที่ 1       
ปีการศึกษา 2549 จ านวน 20 คน ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏว่า ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้
และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจ านวนสองจ านวนที่มีตัวตั้ง 
ไม่เกิน 9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.25/88.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ค่าดัชนี
ประสิทธิผล บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีค่าเท่ากับ 0.85 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับมากที่สุด          
  ณัฏฐ์พร หงส์ค า (2550) ศึกษาผลการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่า
เท่ากับ 84.40/93.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และยังพบว่า นักเรียนท างานด้วยความ
สนุกสนานกระตือรือร้นในการเรียน ท างานตามที่มอบหมายส าเร็จ ท างานเสร็จทันตามเวลา มีความ
สนใจในการเรียน มีความรับรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการถ่ายทอด
และช่วยพัฒนาผู้อื่น วางแผนและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ          
  เสาวนีย์  สมดี (2551) ได้ศึกษาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ อ าเภอเดชอุดม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวนนักเรียน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.22/84.78 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง การบวกจ านวนที่มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01            
  วิทูรย์ วงษ์อามาตย์ (2552) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ      
ในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จ านวนนักเรียน 85 คน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง จ านวน 42 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 43 คน ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.18/76.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอนสูงกว่าการเรียนแบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบเกมการสอน อยู่ในระดับมาก         
  เย็นฤดี ธรรมศรี (2552) ได้ศึกษาค้นคว้า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้าน
บงใต้โนนรัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จ านวน 18 คน ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.63/81.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความ 
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พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณ การหาร 
อยู่ในระดับมาก          
  อารีรัตน์  ใจผาวัง (2552) ได้สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านดอนงาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน
นักเรียน 12 คน ผลการศึกษาพบว่า            
  1.  ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนงาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชียงราย เขต 3 โดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนประสิทธิภาพ     
ในภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.13/84.58           
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์      
ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนงาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชียงราย เขต 3 พบว่า คะแนนหลังเรียนทุกหน่วยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ทุกหน่วย และมีคะแนน
ความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนน    
ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 49.58 และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.58     
ซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้           
  3.  เจตคตขิองนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนงาม พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมี   
เจตคติอยู่ในระดับมาก          
  นพรัตน์ ค าสุโพธิ์ (2553)  ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศ
วิทยา อ าเภอโพนนาแก้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2550 จ านวน
นักเรียน 16 คน ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยมี
ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.04/85.42 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  
ช่วยสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด       
 2.5.2  งานวิจัยต่างประเทศ          
  เทอร์เนอร์ (Turner, 1985) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การประเมินเกี่ยวกับผลการเรียน
เป็นคู่ของนักเรียนในการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ผลการวิจัย
พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ฝึกปฏิบัติโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในลักษณะ 2 คน ต่อ 1 เครื่อง สูงกว่ากลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ได้ใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
กลุ่มตวัอย่างที่ฝึกปฏิบัติโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลักษณะ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง และกลุ่ม
ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลักษณะ 2 คน ต่อ 1 เครื่อง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
     บราวน์ (Brown, 1993) ได้ออกแบบและพัฒนาบทเรียนแบบ Tutorial ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พ้ืนฐานฟังก์ชัน แคลคูลัส ซึ่งเป็น
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พ้ืนฐานในการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขั้นสูง ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
สามารถช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ การคิดแก้ปัญหา และมีการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ฟังก์ชัน แคลคูลัสได้ดีขึ้น          
  เซ็ค (Sheck, 2003) ได้ท าการศึกษาเพ่ือก าหนดว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในด้านทักษะพ้ืนฐานและทักษะการแก้ปัญหานั้น ส่งผลต่อคะแนนที่สูงขึ้นหลังการใช้เวลา 12 ชั่วโมง
ในการท างานกับโปรแกรมซอฟแวร์ เรื่องแนวความคิด และการพัฒนาทางคณิตศาสตร์หรือไม่
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาต่างๆ  รวมทั้งวิชาคณิตศาสตร์ 
สามารถจะมีผลทางบวกสูงมาก วิธีด าเนินการศึกษาด าเนินการโดยใช้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่ง
ต้องช่วยสอนซ่อมเสริมในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งใช้ในการออกแบบทดสอบก่อนการทดสอบก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลองกลุ่มเดียว เมื่อจบการทดลองผลการศึกษาพบว่าบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน น าไปสู่คะแนนการทดสอบหลังการทดลองสูงขึ้น            
  เฮย์ (Hay, 2004) ได้ศึกษาเพ่ือทดสอบภาคสนาม ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาคณิตศาสตร์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เขียนขึ้นโดยระบบ Director 8.5 กลุ่มตัวอย่างเป็น 
นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากกลุ่มที่แตกต่างกันจากโรงเรียนปาลอสเวอร์  ความมุ่งหมายของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครั้งนี้ เพ่ือสอนบทเรียนในเชิงลึกและเป็นเอกภาพของการหาปริมาตร
ของรูปสามมิติ บทความนี้อภิปรายผล และนัยส าคัญของโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ได้
ท าการทดสอบภาคสนามแล้ว ซึ่งเป็นวิธีการส่งบทสอนในการศึกษาให้นักเรียนตอบบทเรียนเชิง
ปฏิสัมพันธ์ ซึ่งมีการสอนซ่อมเสริมที่ลงท้ายตัวอย่างโลกจริงเกี่ยวกับประโยชน์ของการเข้าใจปริมาณ
ของรูปสามมิติ การประเมินด้วยรูปแบบทดสอบก่อนและหลังการสอนให้ ได้เครื่องมือประเมินผล
การศึกษา พบว่าการสอนเสริมพิเศษครั้งนี้มีคุณค่าในการช่วยนักเรียนให้เรียนรู้วิธีการที่จะก าหนด
ปริมาตรของรูปสามมิติ          
  เพอราซา (Peraza, 2006) ศึกษาผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พ้ืนฐานการ
คูณ รวมถึงการคูณโดย 10, 5 และ 2 โดยเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนเกี่ยวกับความเข้าใจ
การคูณ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยท าการทดสอบ ก่อนเรียนจากนั้นใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และทดสอบหลังเรียนตอนท้ายของสัปดาห์ ผลปรากฏว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีศักยภาพที่จะ
กระตุ้นนักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์          
  ผลของงานวิจัยที่ศึกษาสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยท าให้ผู้เรียน          
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอนแบบเดิมในชั้นเรียน  และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อวิชา        
ที่เรียนมากกว่าการสอนแบบปกติ ซึ่งสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนสามารถเรียนได้
ตามความสามารถของตน และเรียนได้โดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องเวลาเป็นตัวก าหนด ด้วยเหตุผลดังกล่าว  
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลัก
เดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
  ในการด าเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ
จ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ได้
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนเขตคุณภาพประจันตคาม 3  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 
13 ห้องเรียน รวมนักเรียน 138 คน 
       กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง อ าเภอ     
ประจันตคาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2556 จ านวนนักเรียน 14 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Sampling)    
 
3.2 รูปแบบของการวิจัย 
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มี      
หลักเดียว กับจ านวนไม่เกินสามหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีรูปแบบการวิจัย ดังนี้ 
  รูปแบบของการวิจัย ชื่อว่า The Single Group, Posttest - Only Design กลุ่มทดลอง    
กลุ่มเดียว วัดเฉพาะหลังทดลอง (บรรดล สุขปิติ, Online) มีลักษณะ ดังนี้ 

     

 
 
  1.  ใช้นักเรียน 1 กลุ่ม 
  2.  ครูก าหนดเกณฑ์ (เป้าหมายการพัฒนา) 
  3.  ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (X) 
  4.  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O) 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มี           
หลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย  
  บทเรียนที่ 1 ทบทวนการคูณ   
  บทเรียนที่ 2 การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับสองหลัก    
  บทเรียนที่ 3 การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับ 100, 200, 300, ..., 900  
  บทเรียนที่ 4 การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับ 1,000, 2,000, 3,000, ..., 9,000  

 
 

X     O 
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  บทเรียนที่ 5   การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับจ านวนที่มีสามหลัก  
  บทเรียนที่ 6   โจทย์ปัญหาการคูณ  
 3.3.2  แบบฝึกหัดระหว่างเรียน ประจ าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์          
เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
บทเรียนละ 10 ข้อ จ านวน 60 ข้อ   
 3.3.3  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ประจ าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก  ส าหรับนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บทเรียนละ 10 ข้อ จ านวน 60 ข้อ    
 3.3.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวน
ไม่เกินสามหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 20 ข้อ     
 3.3.5 แบบสอบถามเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 10 ข้อ  
 
3.4 วิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
 3.4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มี           
หลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                
  ขั้นที่ 1 การเตรียมงานด้านวิชาการ               
  1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง การคูณ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือให้เข้าใจหลักการ โครงสร้าง เนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เวลา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล                 
  2. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง      
   2.1 ทักษะกระบวนการเรียนรู้ 
   2.2  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน              
   2.3  การประเมินประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน             
  3.  ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนที่มีสามหลัก 
และแยกเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทั้งหมด 6 บทเรียน     
   บทเรียนที่ 1  ทบทวนการคูณ     
   บทเรียนที่ 2  การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับสองหลัก   
   บทเรียนที่ 3  การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับ 100, 200, 300, ..., 900  
   บทเรียนที่ 4  การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับ 1,000, 2,000, 3,000, ..., 9,000  
   บทเรียนที่ 5 การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับจ านวนที่มีสามหลัก  
   บทเรียนที่ 6   โจทย์ปัญหาการคูณ                
  ขั้นที่ 2 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก                    
  1.  ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน           
  2.  วิเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้            
  3.  ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของเนื้อหาทั้ง 6 บทเรียน           
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  4.  สร้างแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละบทเรียน โดยการวิเคราะห์
ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา             
  5.  ด าเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลัก
เดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้            
   5.1  ชื่อเรื่อง              
   5.2  ค าน า สารบัญ                         
   5.3  สาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด             
   5.4  จุดประสงค์การเรียนรู้                    
   5.5  ค าแนะน าในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน           
   5.6  แบบทดสอบก่อนเรียน            
   5.7  เนื้อหา กิจกรรม             
   5.8  แบบฝึกหัดระหว่างเรียน            
   5.9  แบบทดสอบหลังเรียน            
   5.10 เฉลยแบบฝึกหัดและแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
        6. ตรวจสอบการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
คูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องในด้านเนื้อหาและความเหมาะสม
ของกิจกรรม ดังนี้คือ  
   อาจารย์ ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข กอปรสิริพัฒน์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
   ดร.อภิกฤช  พยุงธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบ ารุงวิทย์) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ   
   นายสุนันท์ พอดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองคุ้ม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ค.ม.บริหารการศึกษา  
   นางทิพาภรณ์  สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กศ.ม.การวัดผลการศึกษา       
  7.  น าค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ          
  ขั้นที่ 3 การทดลองหาประสิทธิภาพ                     
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลัก
เดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทดลองหาประสิทธิภาพกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
  1.  การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การคูณ
จ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนเขตคุณภาพประจันตคาม 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่



47 
 

การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จ านวน 3 คน คือ นักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และ
อ่อน 1 คน เพ่ือดูความเหมาะสมของการใช้ถ้อยค า ภาษา เวลา เนื้อหา และคอยสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนอย่างใกล้ชิด ผลปรากฏว่า นักเรียนปานกลาง และอ่อน ไม่สามารถท าเสร็จ ในเวลาที่ก าหนด 
ส่วนนักเรียนเก่งท าเรียบร้อยเหมาะสมกับเวลา และมีการพิมพ์ผิดบ้าง จึงน ามาปรับปรุงแก้ไขและ
ทดลองใช้ในครั้งต่อไป   
  2.  ทดลองกับกลุ่มเล็ก โดยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
ไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนเขตคุณภาพประจันตคาม 3 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จ านวน 9 คน คือ นักเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน 
และอ่อน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา เวลา การใช้ภาษา การสื่อ
ความหมาย ผลปรากฏว่า นักเรียนเก่งและปานกลางท าได้เหมาะสมกันเวลา ส่วนนักเรียนอ่อนท า
กิจกรรมในบทเรียนได้ไม่ทันกับเวลา จึงท าการปรับเนื้อหาและกิจกรรมใหม่เพ่ือความเหมาะสมยิ่งขึ้น   
  3.  ทดลองภาคสนาม โดยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การคูณจ านวนที่มี
หลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนเขตคุณภาพประจันตคาม 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
จ านวนนักเรียน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์       
ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 81.88/82.33 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
 3.4.2  การสร้างแบบฝึกหัดระหว่างเรียน            
  1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง การคูณ
จ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก             
  2.  ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสร้าง เครื่องมือวัดผลทางการศึกษา          
  3.  วิเคราะห์เนื้อหา ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ ในแต่ละเนื้อหาเพ่ือเขียน
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน ทั้ง 6 บทเรียน          
  4.  สร้างแบบฝึกหัดระหว่างเรียน แต่ละบทเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก บทเรียน
ละ 15 ข้อ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้            
  5.  ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ที่สร้างขึ้นว่า
ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละบทเรียนหรือไม่ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ          
  6.  น าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละชุดที่
ปรับปรุงแล้วจากข้อ 5 ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเขตคุณภาพประจันตคาม 3 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ที่เคยเรียนเรื่องการคูณมาแล้ว จ านวน 
30 คน น าผลการทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์รายข้อ เพ่ือหาค่า ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก 
(r) ได้แบบฝึกหัดระหว่างเรียน บทเรียนละ 10 ข้อ จ านวน 6 บทเรียน รวม 60 ข้อ ที่มีความยากง่าย 
(p) ระหว่าง .22 - .80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง .21 - .80   
 3.4.3  การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน            
  1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง การคูณ
จ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก            
  2.  ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสร้าง เครื่องมือวัดผลทางการศึกษา          
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  3.  วิเคราะห์เนื้อหา ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ ในแต่ละเนื้อหาเพ่ือเขียน 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ทั้ง 6 บทเรียน          
  4.  สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แต่ละบทเรียนเป็นแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก บทเรียนละ 15 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และจุดประสงค์การ
เรียนรู้            
  5.  ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่
สร้างข้ึนว่า ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละบทเรียนหรือไม่ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
        6.  น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละ
ชุดที่ปรับปรุงแล้วจากข้อ 5 ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเขตคุณภาพประจันตคาม 3 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ที่เคยเรียนเรื่องการคูณมาแล้ว จ านวน      
30 คน น าผลการทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์รายข้อ เพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก 
(r)  ได้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนละ 10 ข้อ จ านวน 6 บทเรียน รวม 60 ข้อ ที่มี
ความยากง่าย (p) ระหว่าง .20 - .80 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง .20 - .80    
 3.4.4  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลัก
เดียวกับจ านวนที่มีสามหลัก ด าเนินการดังนี้      
  1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปทีี ่3 เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก   
        2.  ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา           
  3.  วิเคราะห์เนื้อหาและตัวชี้วัด เพ่ือเขียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  4.  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด และครอบคลุมเนื้อหา จ านวน 30 ข้อ          
  5.  ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
ที่สร้างข้ึนว่าครอบคลุมเนื้อหาหรือไม่ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ           
  6.  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จากข้อ 5 ไป
ทดสอบกับนักเรียนที่เคยผ่านการเรียน เรื่อง การคูณ มาแล้ว จ านวน 30 คน น าผลการทดสอบมา
วิเคราะห์รายข้อเพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ได้แบบทดสอบจ านวน 20 ข้อ 
ที่มีความยากง่าย (p) ระหว่าง .20 - .80 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง .20 - .78           
  7.  น าแบบทดสอบที่ได้จากข้อ 6 ไปทดสอบกับนักเรียน จ านวน 30 คน เพ่ือ
ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร Kuder Richardson (KR - 20) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.80     
 3.4.5 การสร้างแบบสอบถามเจตคติ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ด าเนินการดังนี้           
  1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสาม
หลัก            
  2.  ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสร้างแบบสอบถาม          
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  3.  สร้างแบบสอบถามด้านเจตคติ เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  
จ านวน 15 ข้อ           
  4.  ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ว่า
ครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.0             
  5.  น าแบบสอบถามที่ได้จากข้อ 4. ไปสอบถามกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
เคยเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มาแล้วจ านวน 30 คน ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัช (- Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เจตคต ิเท่ากับ 0.81  
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ผู้รายงานด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้    
 3.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนา           
  1. บันทึกผลการทดลอง เก็บรวบรวมผลการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน ทั้ง 6 บทเรียน เพ่ือน าผลมาหาค่าเฉลี่ยร้อยละ เทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด  
(80/80) ของทั้ง 6 บทเรียน           
  2.  น าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนักเรียนทุกคน รวมทั้ง       
6 บทเรียน และคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน ของนักเรียนทุกคน รวมทั้ง 6 
บทเรียน มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละเทียบกับเกณฑท์ี่ก าหนด (80/80) เป็นผลรวมของทั้ง 6 บทเรียน  
 3.5.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการแก้ปัญหา          
  1.  เก็บรวบรวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้           
  2.  เก็บรวบรวมแบบสอบถามเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือหาค่าเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถาม 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
       ในการวิเคราะห์ข้อมูลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้รายงานวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 3.6.1  หาคุณภาพเครื่องมือ              
  1.  วิเคราะห์ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน โดยหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)            
  2.  วิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบฝึกหัด แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ในแต่ละบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณจ านวนที่
มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก           
  3.  วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ
จ านวนที่มหีนึ่งหลักกับจ านวนไม่เกินสามหลัก โดยใช้สูตร Kuder  Richardson  (KR – 20)           
  4.  วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเจตคติของนักเรียนที่มีต่อ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ ครอนบัช  (-Coefficient)    
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 3.6.2  วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพ                 
  วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยหา
ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และการท าแบบทดสอบหลังเรียน ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร  E1/E2    
 3.6.3  วิเคราะห์ข้อมูลผลการใช้            
  1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยใช้ One-Sample Test for 
the Mean                          
  2.  วิเคราะห์เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์     
ช่วยสอน โดยหาค่าเฉลี่ย (X ) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7.1  สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ           
  1.  การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหาของแบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบบทดสอบหลัง
เรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ค านวณจากสูตร (ล้วน  สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539)  
 

    IOC  =       
 
  เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์   
  ∑R แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ   
  N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 2.  การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบฝึกหัด          
ระหว่างเรียน 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  =       
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 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  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  
  k  แทน  จ านวนข้อ 
   p แทน  สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
   q แทน  สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ   =   1 – p  
   st

2  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
    4.  การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเจตคติ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบัช (-Coefficient) (มานัส ไพฑูรย์เจริญลาภ, 2552)     
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 เมื่อ α แทน  ค่าความเชื่อมั่น 

    k แทน  จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
    2

iS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ ค านวณได้จาก 
 

             สูตร   
 
  
 เมื่อ Xi   แทน  คะแนนในแต่ละข้อของคนท่ี i 
   2

tS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม  ค านวณได้จาก 

 
      สูตร 

rtt       = 
     

S

pq
1

1k
k

2
t


















 

 
 1nn

XXn
S

2

i

2

i2

i




   

 
 1nn

XXn
S

22

2

t




   

  ∑ 



52 
 

 
 เมื่อ    X   แทน คะแนนรวมของแต่ละคน 
 
  3.7.2  สถิติที่ใช้หาประสิทธิภาพ 
    หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตรหาประสิทธิภาพ E1/E2         
(บุญชม ศรีสะอาด, 2546)   
 

                              

A

N
XΣ

     

                                

B

N
FΣ

     

 เมื่อ E1  แทนร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
ของนักเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    

    E2 แทนร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน
ของนักเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

   X แทนคะแนนรวมของผู้เรียนจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
    F แทนคะแนนรวมของผู้เรียนจากการทดสอบหลังเรียน 
   N แทนจ านวนผู้เรียน 
   A แทนคะแนนเต็มของแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
   B  แทนคะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 3.7.3  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลผลการใช้    
  1.  ทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม (One-Sample Test for the Mean) 
(http://www.krupai.net: online)   
 

  สูตร       t  =       โดยมี   df  =  n -1  

 
 เมื่อ   X  แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  
    แทน  เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 20 คิดเป็น 14   
  S     แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง        
  n      แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง         

   100    E1      =       

   E2      =          100 

http://www.krupai.net/
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  df    แทน  ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)  
 2.  การวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยหาค่าเฉลี่ย (X ) 
และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)               
  2.1 ค่าเฉลี่ย ( ) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546) 
 

                      X    =       
N

X
          

 
 เมื่อ  X   แทน คะแนนเฉลี่ย  
   X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N      แทน  จ านวนข้อมูล   
  2.2  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) 
 3.7.4 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  
  การก าหนดเกณฑ์เพ่ือใช้ในการแปลความหมายของ แบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า Rating Scale มีเกณฑ์การประเมินค่าระดับความพึงพอใจและเจตคติตามเกณฑ์จุด
กึ่งกลาง (Midpoint) ดังนี้ 
  4.50 - 5.00   หมายถึง   มีความรู้สึก ในระดับดีที่สุด  
  3.50 - 4.49   หมายถึง   มีความรู้สึก ในระดบัดี 
               2.50 - 3.49   หมายถึง   มีความรู้สึก ในระดับปานกลาง  
               1.50 - 2.49   หมายถึง   มีความรู้สึก  ในระดับน้อย  
               1.00 - 1.49    หมายถึง   มีความรู้สึก ในระดับน้อยที่สุด 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  เพ่ือให้เข้าใจตรงกันในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดสัญลักษณ์
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
X แทน คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนจากการท าแบบฝึกหัด 
F แทน คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
A แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัด 
B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์   

ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับ
จ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจากแบบฝึกหัด) 

E2 แทน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
คูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจาก
แบบทดสอบหลังเรียน) 

t แทน ค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับ
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยใช้ One-Sample Test for the Mean        

** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
4.2 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     
ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการทดลองครั้งที่ 3 (เสนอไว้ในตารางที่ 4.1) 

2.  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 70 (เสนอไว้ในตารางที่ 4.2) 

3. ผลการวิเคราะห์เจตคติของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (เสนอไว้ในตารางที่ 4.3) 
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ตารางท่ี 4.1 ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่
เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการทดลองครั้งที่ 3 

 
  

บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน 

N X A E1 N F B E2 

บทเรียนที่ 1 ทบทวนการ
คูณ 

30 246 10 82.0 30 251 10 83.66 

บทเรียนที่ 2 การคูณจ านวน
ที่มีหนึ่งหลักกับสองหลัก 

30 249 10 83.0 30 246 10 82.0 

บทเรียนที่ 3 การคูณจ านวน
ที่มีหนึ่งหลัก กับ 100, 200,  
300, ..., 900 

30 244 10 81.33 30 256 10 85.33 

บทเรียนที่ 4 การคูณ
จ านวนที่มีหนึ่งหลักกับ 
1,000, 2,000, 3,000, ..., 
9,000 

30 245 10 81.66 30 244 10 81.33 

บทเรียนที่ 5 การคูณจ านวน 
ที่มีหนึ่งหลักกับจ านวนที่มี 
สามหลัก 

30 247 10 82.33 30 240 10 80.0 

บทเรียนที่ 6 โจทย์ปัญหา 
การคูณ 

30 243 10 81.0 30 245 10 81.66 

รวม 180 1474 60  180 1482 60  

เฉลี่ย  245.66  81.88  247.0  82.33 
 
 จากตารางที่ 4.1 แสดงว่าประสิทธิภาพของกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวน  
ไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการทดลองครั้งที่ 3 โดยรวมมีประสิทธิภาพ  
เท่ากับ 81.88/82.33 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ตารางท่ี 4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสาม
หลักส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 70 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 
N   df 

ค่า t 
จากตาราง 

ค่า t 
จากการค านวณ 

เรื่อง การคูณจ านวน
ที่มีหลักเดียวกับ
จ านวนไม่เกินสาม
หลัก 

14   1.77  

 
** ค่า t  จากตาราง  df  =  13  ที่ระดับนัยส าคัญ  0.05  คือ  1.77  (one – tailed test)    
  
  จากตารางที่ 4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์      
ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้    
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า t – test = 5.16 ซึ่งสูงกว่าค่า t ที่ได้จาก
การเปิดตาราง t (0.05, 13) = 1.77 แสดงว่า หลังจากนักเรียนได้รับการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลักท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับ
จ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

รายการ   S.D. ความหมาย 
ค่าเฉลี่ย 

เมื่อนักเรียน เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว มีความรู้สึกว่า 
1.  ตัวหนังสืออ่านง่าย 4.36 0.49 ดี 
2.  เนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย 4.43 0.51 ดี 
3.  บทเรียนมีความน่าสนใจ 4.64 0.49 ดีที่สุด 
4.  เสียงดนตรีประกอบเหมาะสม 4.29 0.46 ดี 
5.  มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 4.43 0.51 ดี 
6.  ความยาวของเนื้อหาแต่ละเรื่องเหมาะสม 4.29 0.46 ดี 
7.  ชอบคณิตศาสตร์และเห็นคุณค่ามากยิ่งขึ้น 4.36 0.49 ดี 
8.  ปุ่มต่างๆ ใช้งานได้ง่าย วางไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสม 4.21 0.42 ดี 
9.  มีความรู้สึกพึงพอใจในต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน 4.71 0.46 ดีที่สุด 

10. ต้องการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเรื่อง 
อ่ืนๆ อีก 

4.36 0.49 ดี 

รวมเฉลี่ย 4.41 0.47 มาก 
  

จากตารางที่ 4.3 แสดงว่า นักเรียนมีเจตคติต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (  = 4.41) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนมีความรู้สึกว่าบทเรียนมี
ความน่าสนใจและมีความรู้สึกพึงพอใจในต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดีที่สุด            
( = 4.64, 4.71) ตามล าดับ รองลงมา มีความรู้สึกว่าเนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่ายและมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน อยู่ในระดับดี ( = 4.43)  
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
         การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มี      
หลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอ
ผลสรุปงานวิจัย ดังนี้ 
 
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  5.1.1  เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่
มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตาม 
เกณฑ์ 80/80  
 5.1.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรี ยนที่ เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสาม
หลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 70   
 5.1.3  เพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์   
ช่วยสอน 
 
5.2 สมมติฐานในการวิจัย 
  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียว      
กับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  5.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
  5.2.3 นักเรียนมีเจตคตติ่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับ
ดี 
 
5.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง           
        ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนเขตคุณภาพประจันตคาม 3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 
13 ห้องเรียน รวมนักเรียน 138 คน 
        กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง อ าเภอ     
ประจันตคาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2556 จ านวนนักเรียน 14 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Sampling)    
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5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  5.4.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลัก
เดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 6 บทเรียน 
 5.4.2  แบบฝึกหัดระหว่างเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ
จ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บทเรียนละ 10 ข้อ 
จ านวน 60 ข้อ 
  5.4.3  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 บทเรียนละ 10 ข้อ จ านวน 60  ข้อ 
  5.4.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวน   
ไม่เกินสามหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 20 ข้อ  
  5.4.5 แบบสอบถามเจตคติของนั กเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 10 ข้อ 
 
5.5 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  5.5.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มี           
หลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยรวม  
มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 81.88/82.33 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 1 
 5.5.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  5.5.3  นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ใน
ระดับดี โดยนักเรียนมีความรู้สึกในด้านบทเรียนมีความน่าสนใจและมีความรู้สึกพึงพอใจในต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับดีที่สุด รองลงมาคือ มีความรู้สึกว่า เนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย 
และมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน อยู่ในระดับดี 
 
5.6 อภิปรายผล 
 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มี
หลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้  
  5.6.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณจ านวนที่มีหลัก
เดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพ 81.88/82.33 โดยเป็นค่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน แสดงให้เห็นว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการสร้างตามขั้นตอนอย่างมีระบบ คือ ศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ หลักการ
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สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของจุดประสงค์การเรียนรู้  
เนื้อหา การใช้ภาษา จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และส าหรับ
เนื้อหาของบทเรียนใช้ภาษาในการสื่อสารที่ชัดเจน กระชับ มีขั้นตอนในการน าเสนออย่างเป็นระบบ 
พร้อมทั้งมีการล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก มีภาพมีเสียงประกอบ และมีผลป้อนกลับ ซึ่งตรงกับ
กระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ (Gagne) จึงท าให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้ ส่งผลท าให้เกิดความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543) กล่าวไว้ว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามเอกัตภาพ ผู้เรียนมีโอกาสเรียนซ้ าได้
หลายครั้งเท่าท่ีต้องการ ผู้เรียนมีโอกาสโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ และสามารถควบคุมการเรียนเองได้มี
ภาพ ภาพเคลื่อนไหว สี และเสียง ที่ท าให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายในเนื้อหาที่เรียน ตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างผู้เรียนไม่มีผลต่อการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนไปตาม
ขั้นตอน คือเรียนจากง่ายไปหายาก หรือเลือกเรียนในหัวข้อที่ตนเองสนใจ และช่วยฝึกให้คิดอย่างมี
เหตุผล เพราะต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา   
   จากการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เย็นฤดี ธรรมศรี (2552) ได้ศึกษา
ค้นคว้าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร ชั้นประถม 
ศึกษาปีที ่4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านบงใต้โนนรัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จ านวน 18 คน 
ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.63/81.11 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 และยังสอดคล้องกับ นพรัตน์ ค าสุโพธิ์ (2553) ได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา อ าเภอโพนนาแก้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 
ปีการศึกษา 2550 จ านวนนักเรียน 16 คน ผลการศึกษาพบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.04/85.42   
 5.6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกิน       
สามหลัก สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน ข้อที่ 2 ทั้งนี้เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีลักษณะเป็นสื่อประสม ท าให้นักเรียน
ได้มีการทบทวนเนื้อหาก่อนที่จะศึกษาเนื้อหาใหม่ ซึ่งเนื้อหามีภาพประกอบ เสียง และแบบฝึกทักษะ
ระหว่างเรียนแต่ละบทเรียน โดยนักเรียนสามารถทราบผลการท าแบบฝึกทักษะทันที อีกทั้งยังสามารถ
ทบทวนเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจหรือจ าไม่ได้ จึงท าให้นักเรียนที่เรียนไม่ทัน สามารถจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
และฝึกปฏิบัติได้หลายครั้งจนเกิดความรู้ความเข้าใจที่จะสามารถน าไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาอ่ืนๆ ทั้งนี้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ       
มีความเข้าใจเนื้อหา ส่งผลให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ มาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียนจนได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ 
(2543) ทีก่ล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถทางการเรียนหลังจากได้เรียนเนื้อหาของ
วิชาใดวิชาหนึ่งแล้ว ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด 
  จากการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีรัตน์ ใจผาวัง (2552) ได้สร้างและ
หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนบ้านดอนงาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวนนักเรียน 12 คน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คะแนนหลังเรียน สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ทุกหน่วย และสอดคล้องกับ เสาวนีย์  สมดี (2551) ได้ศึกษาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ อ าเภอเดชอุดม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวนนักเรียน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 
100 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01    
 5.6.3 เจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ
จ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ในภาพรวม
นักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับดี โดยนักเรียนมีความรู้สึกในด้าน บทเรียนมีความน่าสนใจ และมี
ความรู้สึกพึงพอใจในต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับดีที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้โดยการตอบสนองต่อผู้เรียนเมื่อ
ผู้เรียนตอบค าถามได้ถูกต้อง ก็จะมีปฏิสัมพันธ์กลับทันที ในส่วนของการท าแบบฝึกหัดผู้วิจัยได้
ออกแบบ ให้บทเรียนให้รางวัลกับนักเรียนเมื่อนักเรียนท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง เป็นการสร้างแรงเสริม
ให้กับตนเอง ซึ่งการให้ผู้เรียนได้สร้างแรงเสริมด้วยตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนตั้งความ
คาดหวังที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของตน และคิดหาทางแก้ปัญหาและมีแรงจูงใจที่จะรับรู้
และเรียนเนื้อหาอ่ืน เมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอย่างสม่ าเสมอจึงท าให้
ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ ล้วน  สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543) ที่กล่าวว่า 
เจตคติหรือทัศนคติเป็นความรู้สึกเชื่อ ศรัทธาต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด จนเกิดความพร้อมที่จะแสดงการกระท า
ออกมา ซึ่งอาจไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ เจตคติยังไม่เป็นพฤติกรรมแต่เป็นตัวการที่ท าให้เกิด
พฤติกรรม ดังนั้นเจตคติ จึงเป็นคุณลักษณะของความรู้สึกที่ซ้อนเร้นอยู่ภายในใจ 
  จากการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีรัตน์ ใจผาวัง (2552) ได้สร้างและ
หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนงาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย   
เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวนนักเรียน 12 คน ผลการศึกษาพบว่า เจตคติ        
ของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน       
ในภาพรวมนักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับมากและยังสอดคล้องกับ วิทูรย์ วงษ์อามาตย์ (2552) ได้
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอน กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1      
ปีการศึกษา 2552 จ านวนนักเรียน 85 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 42 คน และกลุ่มควบคุม 
จ านวน 43 คน ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า นักเรียนความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอน อยู่ในระดับมาก 
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5.7 ข้อเสนอแนะ 
 5.7.1  ข้อเสนอแนะด้านการจัดการเรียนการสอน 
  1) ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูควรเน้น
นักเรียนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบและความซื่อสัตย์ในตนเองในการเรียน  
  2) ครูควรที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหาที่ยาก
เพ่ือเป็นการช่วยเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
  3) ครูควรน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการเรียนซ่อมเสริมส าหรับ
นักเรียนที่เรียนอ่อนหรือเรียนช้า เพราะผลจากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนที่ผ่านการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
  4) ครูควรปลูกฝังนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านเพราะการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักเรียนเป็นผู้อ่านและศึกษาเองทั้งหมด ซึ่งจะส่งให้การเรียนประสบผลส าเร็จ  
 5.7.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  
  1) ครูควรเลือกเนื้อหาที่เป็นปัญหาในการเรียนรู้ในระดับชั้นต่างๆ มาพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น  
  2) ครูควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับกลุ่ม
ตัวอย่างอ่ืน  
  3)  ครูควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนแบบปกติกับการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
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ค่าความยาก-ง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 

และ ค่าความเชื่อมั่น ของเครื่องมือการวิจัย 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณ
จ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
บทเรียนที่ 1 บทเรียนที่ 2 

ข้อ IOC pH pL p r ข้อ IOC pH pL p r 
1. 1 .54 .03 .24 .66 1. 1 .56 .18 .36 .41 
2. 1 .92 .12 .53 .77 2. 1 .49 .03 .22 .63 
3. 1 .76 .37 .57 .40 3. 1 .86 .43 .47 .47 
4. 1 .81 .64 .73 .21 4. 1 .61 .10 .33 .56 
5. 1 .83 .17 .50 .65 5. 1 .66 .20 .42 .47 
6. 1 .60 .38 .49 .22 6. 1 .97 .45 .76 .66 
7. 1 .44 .20 .32 .28 7. 1 .41 .14 .27 .33 
8. .80 .45 .15 .29 .35 8. 1 .94 .61 .80 .47 
9. 1 .59 .21 .39 .40 9. 1 .67 .20 .43 .48 
10. 1 .73 .25 .49 .48 10. 1 .88 .47 .69 .47 

บทเรียนที่ 3 บทเรียนที่ 4 
ข้อ IOC pH pL p r ข้อ IOC pH pL p r 
1. 1 .82 .46 .65 .39 1. 1 .63 .33 .48 .30 
2. 1 .76 .20 .48 .56 2. 1 .86 .20 .54 .65 
3. 1 .81 .51 .67 .33 3. 1 .82 .54 .69 .32 
4. 1 .69 .08 .36 .64 4. 1 .92 .26 .62 .67 
5. 1 .79 .12 .44 .66 5. 1 .93 .20 .59 .73 
6. .80 .95 .60 .80 .51 6. .80 .93 .64 .80 .42 
7. 1 .99 .30 .72 .80 7. 1 .95 .31 .67 .69 
8. 1 .92 .64 .79 .40 8. 1 .91 .64 .79 .38 
9. 1 .83 .57 .71 .31 9. 1 .89 .20 .56 .68 
10. 1 .92 .65 .80 .39 10. 1 .92 .59 .77 .44 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

บทเรียนที่ 5 บทเรียนที่ 6 
ข้อ IOC pH pL p r ข้อ IOC pH pL p r 
1. 1 .94 .60 .79 .48 1. .80 .91 .65 .79 .37 
2. 1 .91 .67 .80 .35 2. .80 .92 .63 .79 .41 
3. .80 .39 .19 .29 .28 3. 1 .80 .51 .66 .32 
4. 1 .91 .26 .61 .66 4. 1 .91 .20 .58 .70 
5. 1 .70 .08 .36 .65 5. 1 .81 .28 .55 .53 
6. 1 .88 .25 .58 .63 6. 1 .78 .51 .65 .30 
7. 1 .80 .34 .58 .47 7. 1 .60 .38 .49 .22 
8. 1 .83 .33 .59 .51 8. 1 .98 .30 .70 .77 
9. 1 .92 .61 .78 .43 9. 1 .93 .31 .65 .66 
10. 1 .90 .64 .78 .36 10. 1 .93 .63 .80 .43 
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ตารางที่ 2  แสดงค่าการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  

ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชา
คณิตศาสตร์เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
บทเรียนที่ 1 บทเรียนที่ 2 

ข้อ IOC pH pL p r ข้อ IOC pH pL p r 
1. 1 .92 .37 .67 .60 1. 080 .53 .02 .22 .69 
2. 1 .87 .69 .79 .25 2. 1 .91 .37 .67 .59 
3. 1 .60 .12 .34 .52 3. 1 .82 .03 .37 .80 
4. 1 .37 .20 .28 .21 4. 1 .61 .12 .35 .53 
5. 1 .86 .69 .78 .23 5. 1 .89 .39 .66 .54 
6. .80 .87 .71 .80 .23 6. 1 .59 .39 .49 .20 
7. .80 .47 .02 .20 .66 7. 1 .85 .08 .45 .75 
8. 1 .87 .41 .66 .50 8. 1 .89 .11 .50 .75 
9. 1 .89 .45 .69 .50 9. 1 .58 .20 .38 .40 
10. 1 .80 .14 .46 .65 10. 1 .93 .52 .75 .52 

บทเรียนที่ 3 บทเรียนที่ 4 
ข้อ IOC pH pL p r ข้อ IOC pH pL p r 
1. 1 .62 .39 .51 .23 1. 1 .67 .15 .40 .53 
2. 1 .98 .37 .74 .74 2. 1 .84 .04 .40 .79 
3. 1 .83 .03 .38 .80 3. 1 .52 .16 .32 .40 
4. 1 .64 .12 .36 .55 4. 1 .48 .02 .20 .66 
5. 1 .87 .39 .65 .52 5. 1 .88 .37 .64 .54 
6. 1 .41 .20 .30 .25 6. 1 .63 .12 .36 .54 
7. 1 .90 .41 .68 .54 7. 1 .88 .71 .80 .25 
8. 1 .82 .43 .42 .42 8. 1 .91 .11 .52 .77 
9. 1 .60 .20 .39 .42 9. 1 .91 .45 .70 .53 
10. 1 .88 .53 .72 .42 10. 1 .88 .45 .68 .48 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 
 

บทเรียนที่ 5 บทเรียนที่ 6 
ข้อ IOC pH pL p r ข้อ IOC pH pL p r 
1. 1 .62 .12 .35 .54 1. 1 .68 .15 .40 .54 
2. 1 .78 .06 .39 .73 2. 1 .89 .37 .65 .56 
3. .80 .52 .02 .22 .68 3. 1 .81 .03 .37 .79 
4. 1 .85 .04 .41 .80 4. 1 .65 .12 .37 .56 
5. .80 .49 .02 .20 .67 5. 1 .88 .39 .65 .53 
6. 1 .77 .03 .35 .77 6. 1 .79 .06 .39 .73 
7. 1 .61 .39 .50 .22 7. .80 .39 .20 .29 .23 
8. 1 .86 .41 .65 .49 8. 1 .54 .16 .34 .42 
9. 1 .84 .50 .68 .35 9. 1 .83 .08 .44 .73 
10. 1 .85 .53 .70 .37 10. 1 .80 .43 .39 .39 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
ข้อ IOC pH pL p r 

1. 1 .85 .10 .46 .73 
2. 1 .79 .34 .57 .46 
3. 1 .53 .34 .43 .20 
4. 1 .93 .16 .57 .75 
5. 1 .91 .61 .78 .41 
6. 1 .61 .10 .33 .56 
7. .80 .46 .03 .20 .61 
8. 1 .75 .33 .54 .43 
9. 1 .78 .12 .44 .65 
10. 1 .93 .59 .78 .47 
11. 1 .80 .28 .55 .52 
12. 1 .97 .21 .64 .78 
13. .80 .90 .67 .80 .33 
14. 1 .84 .57 .71 .32 
15. 1 .86 .33 .61 .55 
16. 1 .92 .26 .62 .67 
17. 1 .92 .61 .78 .43 
18. 1 .90 .64 .78 .36 
19. .80 .93 .64 .80 .42 
20. 1 .95 .31 .67 .69 
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ตารางที่ 4 แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
คนที่ คะแนน (20) คนที่ คะแนน (20) 

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

X   =  507    = 16.9 S.D.  =  11.62 rtt    =   0.804 

 
ค านวณหาค่าความเชื่อม่ัน KR-20 
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ตารางท่ี 5 แสดงการพิจารณาข้อค าถามของแบบสอบถามด้านเจตคติของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณจ านวนที่มี
หลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็น (คนที่) 

รวม 
ค่า 
IOC 

สรุปผล 
1 2 3 4 5 

1. ตัวหนังสืออ่านง่าย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
2. เนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
3. บทเรียนมีความน่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
4. เสียงดนตรีประกอบเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
5. มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
6. ความยาวของเนื้อหาแต่ละ 
เรื่องเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

7. ชอบคณิตศาสตร์และเห็น 
คุณค่ามากยิ่งขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

8. ปุ่มต่างๆ ใช้งานได้ง่าย  
วางไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

9. มีความรู้สึกพึงพอใจในต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

10. ต้องการเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเรื่อง 
อ่ืนๆ อีก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียว 
กับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
ผู้ตอบ 
คนที่ 

คะแนน (X) 
X X2 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ8 ข้อ9 ข้อ10 
1 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 42 1764 
2 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 48 2304 
3 4 2 5 5 2 5 5 5 5 5 43 1849 
4 3 5 4 3 5 3 5 5 3 5 41 1681 
5 5 4 5 3 4 5 5 4 3 5 43 1849 
6 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 47 2209 
7 4 5 3 3 5 3 5 1 3 5 37 1369 
8 4 4 5 2 4 2 3 5 2 5 36 1296 
9 3 5 5 5 3 5 5 4 5 3 43 1849 
10 2 2 3 4 2 2 2 2 4 4 27 729 
11 5 5 5 5 1 1 1 4 5 1 33 1089 
12 3 5 4 3 5 3 5 5 3 5 41 1681 
13 4 4 5 2 4 2 3 2 2 5 33 1089 
14 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 2401 
15 2 2 5 4 2 2 2 3 4 4 30 900 
16 3 1 5 3 1 4 1 3 5 1 27 729 
17 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 43 1849 
18 3 4 4 5 4 3 4 2 5 3 37 1369 
19 4 3 3 4 3 4 4 2 4 2 33 1089 
20 1 1 4 1 1 1 3 2 1 2 17 289 
21 2 4 4 2 4 5 3 3 1 1 29 841 
22 3 4 3 4 4 4 2 1 4 2 31 961 
23 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 42 1764 
24 4 5 3 2 5 1 5 2 2 2 31 961 
25 4 3 4 3 3 1 4 1 2 3 28 784 
26 5 5 4 5 5 3 3 5 5 5 45 2025 
27 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 46 2116 
28 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 39 1521 
29 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 34 1156 
30 5 5 4 5 5 3 3 3 5 5 43 1849 

Sum X 114 118 125 111 112 104 113 99 112 110 SSX SSX2 
Sum X2 470 508 537 449 468 420 471 383 466 462 1118 43362 

S2 1.268966 1.512644 
0.55747
1 

1.320
69 

1.7195
4 

2.050
575 

1.564368 1.941379 1.650575 2.022989 15.6091954 

 

ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ ครอนบัค (- Coefficient) เท่ากับ  0.814879 
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ค านวณหาค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมจากสูตร  
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ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นตามวิธีของ Cronbach หรือสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient)  

ค านวณโดยใช้สูตรดังนี้ 
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ตารางท่ี 7  แสดงคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
คะแนน 
(20) 

1 เด็กชายกิตติชัย  ไชยยันต์ 16 
2 เด็กชายณัฐชนนท์  ปรางจันทร์ 13 
3 เด็กชายมหาเศรษฐี  ศุภราช 19 
4 เด็กชายศุภวิชญ์  ทันพุทธ 20 
5 เด็กชายสุทธิพงษ์  ออมสิน 18 
6 เด็กชายอติชาต  บุญอติชา 14 
7 เด็กชายสุริยา  กงก า 16 
8 เด็กหญิงกันตพิชญ์  บุญเบี้ยว 17 
9 เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจธรรม 16 
10 เด็กหญิงนฤมล  นนท์ศิริ 18 
11 เด็กหญิงพัศราภรณ์  คงเลิศ 17 
12 เด็กหญิงอันดา  แสงจ้า 17 
13 เด็กหญิงชัชดาพร  แซ่แต้ 20 
14 เด็กหญิงจุฑาพร  กลั่นศรี 15 

X 236 
X  16.86 

S.D. 20.7 
      

                                 t    =             

 
หาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

S      =   

S      =  2.07 
 

   แทนเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 20 คิดเป็น 14 
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ค านวณค่า t   โดยแทนค่าต่าง ๆ ในสูตร 

    t  =          df = 13 

     
t  =   5.16                        df = 13 
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ภาคผนวก ง 
แสดงคะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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ตารางที่ 8 แสดงคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ 

เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 จากการทดลองครั้งที่ 1 

 

คนที่ 
บทเรียน 

ที่ 1 
บทเรียน 

ที่ 2 
บทเรียน 

ที่ 3 
บทเรียน 

ที่ 4 
บทเรียน 

ที่ 5 
บทเรียน 

ที่ 6 
รวม 
(60) 

1 4 5 5 6 6 5 31 
2 6 5 6 5 5 6 33 
3 5 6 6 6 5 7 35 
X 15 16 17 17 16 18 99 
X  5 5.33 5.66 5.66 5.33 6 33 

S.D. 1 0.57 0.57 0.57 0.57 1 2 

ประสิทธิภาพของการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน  (E1)   เท่ากับ  55.00 

 

                

A

N
XΣ

                                             

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   100       E1 =  =      60 
   100 =  55.00     33 
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ตารางท่ี 9 แสดงคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการทดลองครั้งที่ 1 

 

คนที่ 
บทเรียน 

ที่ 1 
บทเรียน 

ที่ 2 
บทเรียน 

ที่ 3 
บทเรียน 

ที่ 4 
บทเรียน 

ที่ 5 
บทเรียน 

ที่ 6 
รวม 
(60) 

1 5 6 6 7 6 5 35 
2 5 7 5 7 5 7 36 
3 6 7 8 4 6 7 38 
F 16 20 19 18 17 19 109 
X  5.33 6.66 6.33 6 5.66 6.33 36.33 

S.D. 0.57 0.57 1.52 1.73 0.57 1.15 1.52 

ประสิทธิภาพของการท าแบบทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 60.55 

 

                

B

N
FΣ

                                             

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   100       E2 = 
    = 

  60 
   100 =  60.55    36.33 
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ตารางที่ 10 แสดงคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลักส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการทดลองครั้งที่ 2 

 

คนที่ 
บทเรียน 

ที่ 1 
บทเรียน 

ที่ 2 
บทเรียน 

ที่ 3 
บทเรียน 

ที่ 4 
บทเรียน 

ที่ 5 
บทเรียน 

ที ่6 
รวม 
(60) 

1 8 8 7 9 8 8 48 
2 8 7 7 6 7 8 43 
3 7 8 7 7 7 7 43 
4 7 6 7 6 8 7 41 
5 6 8 8 8 7 8 45 
6 8 7 7 6 8 7 43 
7 6 6 7 8 8 8 43 
8 7 7 8 8 9 7 46 
9 8 6 7 6 7 6 40 
X 65 63 65 64 69 66 392 
X  7.22 7 7.22 7.11 7.66 7.33 43.55 

S.D. 0.83 0.86 0.44 1.16 0.70 0.70 2.45 

ประสิทธิภาพของการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 72.58 

 

                

A

N
XΣ

                                             

 
 
 

 

 

 

 

   100       E1   = 
 =     60 

   100 = 72.58   43.55 
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ตารางที่ 11 แสดงคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลักส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการทดลองครั้งที่ 2 

 

คนที่ 
บทเรียน 

ที่ 1 
บทเรียน 

ที่ 2 
บทเรียน 

ที่ 3 
บทเรียน 

ที่ 4 
บทเรียน 

ที่ 5 
บทเรียน 

ที่ 6 
รวม 
(60) 

1 8 8 7 9 8 8 48 
2 8 8 8 6 9 8 47 
3 7 8 7 7 7 8 44 
4 8 8 8 7 8 7 46 
5 7 8 8 8 7 8 46 
6 8 7 8 7 8 7 45 
7 7 7 8 8 7 8 45 
8 7 8 8 8 9 8 48 
9 8 6 7 7 8 6 42 
F 68 68 69 67 71 68 411 
X  7.55 7.55 7.66 7.44 7.88 7.55 45.67 

S.D. 0.52 0.72 0.5 0.88 0.78 0.72 1.93 

ประสิทธิภาพของการท าแบบทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 76.11 

 

                

B

N
FΣ

                                             

 

        
        
         

 
 
 
 
 

   100       E2 =  =     60 
   100 =  76.11     45.67 
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ตารางที่ 12 แสดงคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลักส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการทดลองครั้งที่ 3 

 

คนที่ 
บทเรียน 

ที่ 1 
บทเรียน 

ที่ 2 
บทเรียน 

ที่ 3 
บทเรียน 

ที่ 4 
บทเรียน 

ที่ 5 
บทเรียน 

ที่ 6 
รวม 
(60) 

1 9 8 8 8 8 8 49 
2 8 8 7 8 8 8 47 
3 10 8 9 9 8 10 54 
4 8 10 8 8 9 8 51 
5 9 7 8 8 9 8 49 
6 8 8 10 8 9 8 51 
7 8 8 8 8 9 8 49 
8 10 7 9 8 8 8 50 
9 8 9 9 9 8 8 51 
10 9 8 9 8 8 8 50 
11 8 8 7 8 9 9 49 
12 8 8 9 9 8 8 50 
13 8 8 7 8 9 8 48 
14 10 8 9 8 8 8 51 
15 8 9 9 8 10 8 52 
16 9 9 8 8 8 8 50 
17 9 8 9 8 8 9 51 
18 10 9 9 8 9 8 53 
19 8 9 8 8 7 9 49 
20 8 8 10 7 8 9 50 
21 9 8 9 7 8 9 50 
22 8 7 9 8 7 9 48 
23 10 8 9 7 9 8 51 
24 8 9 9 8 8 8 50 
25 9 10 8 9 8 10 54 
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คนที่ 
บทเรียน 

ที่ 1 
บทเรียน 

ที่ 2 
บทเรียน 

ที่ 3 
บทเรียน 

ที่ 4 
บทเรียน 

ที่ 5 
บทเรียน 

ที่ 6 
รวม 
(60) 

26 8 9 8 9 9 9 52 
27 8 9 9 9 8 7 50 
28 7 10 9 8 9 10 53 
29 8 8 8 9 8 8 49 
30 7 8 8 9 9 9 50 
X 255 251 256 245 251 253 1511 

X  8.50 8.36 8.53 8.16 8.36 8.43 50.36 
S.D. 0.86 0.8. 0.77 0.59 0.66 0.72 1.69 

ประสิทธิภาพของการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 83.93 

 

                

A

N
XΣ

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   100       E1  =  =     60 
   100 =  83.93   50.36 
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ตารางที่ 13 แสดงคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนที่มีหลักเดียวกับจ านวนไม่เกินสามหลัก ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการทดลองครั้งที่ 3 

 

คนที่ 
บทเรียน 

ที่ 1 
บทเรียน 

ที่ 2 
บทเรียน 

ที่ 3 
บทเรียน 

ที่ 4 
บทเรียน 

ที่ 5 
บทเรียน 

ที่ 6 
รวม 
(60) 

1 10 9 8 9 8 8 52 
2 9 8 8 9 9 8 51 
3 9 9 8 9 9 8 52 
4 10 9 10 10 9 9 57 
5 8 8 9 9 9 8 51 
6 9 9 8 8 8 8 50 
7 9 10 9 9 9 10 56 
8 8 8 10 9 10 9 54 
9 9 9 8 9 9 9 53 
10 9 8 9 9 9 9 53 
11 10 8 9 8 9 8 52 
12 9 9 9 8 8 8 51 
13 8 9 9 8 8 8 50 
14 8 9 9 9 9 8 52 
15 10 10 9 10 8 8 55 
16 9 8 9 9 9 8 52 
17 8 8 9 9 9 9 52 
18 9 9 9 8 8 9 52 
19 10 8 10 9 10 8 55 
20 9 8 9 9 8 8 51 
21 8 8 9 9 9 9 52 
22 9 9 8 9 9 9 53 
23 8 9 8 9 9 9 52 
24 9 8 8 9 8 8 50 
25 10 9 10 9 9 10 57 
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คนที่ 
บทเรียน 

ที่ 1 
บทเรียน 

ที่ 2 
บทเรียน 

ที่ 3 
บทเรียน 

ที่ 4 
บทเรียน 

ที่ 5 
บทเรียน 

ที่ 6 
รวม 
(60) 

26 8 9 9 9 9 8 52 
27 10 9 8 9 10 9 55 
28 8 8 9 9 8 9 51 
29 10 8 8 10 9 8 53 
30 10 9 10 8 8 9 54 
F 270 259 265 267 263 256 1580 
X  9.0 8.63 8.83 8.9 8.76 8.53 52.66 

S.D. 0.78 0.61 0.69 0.54 0.62 0.62 1.93 

ประสิทธิภาพของการท าแบบทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 87.77 

 

                

B

N
FΣ

                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
100 

      E2=  = 
      60 



   
1
1
0
0 

=      87.77  52.66    100 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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ใส่แผ่นบทเรียน  ดับเบิลคลิกที่ My computer 

 

 
 

ดับเบิลคลิก 
 

ดับเบิลคลิก 
 

ดับเบิลคลิก 
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คลิกไดร์ DVD  แล้ว ดับเบิลคลิก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

 
 

ดับเบิลคลิกท่ี start 
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หมายเหตุ  เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีโปรแกรม Flash  ติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หน้าหลกั 

 
คลิก 
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กรอกชื่อผู้เรียน 
 

คลิก 
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คลิก 

เมนูหลัก 
เลือกบทเรียน 

คลิก 
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คลิก 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ คลิก 



105 
 

 
 
 

 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

คลิก 

คลิก 
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เลือกเมนู 

คลิก 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

คลิก 
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คลิกเลือก
ค าตอบ 

 

คลิกเลือก
ค าตอบ 
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คลิกเลือก
ค าตอบ 

 

คลิกเลือก
ค าตอบ 
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คลิก 

คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 

เลือกเมนู 

คลิก 
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ศึกษาเนื้อหาในบทเรียน คลิก 

แบบฝึกท าความเข้าใจ 

คลิกเลอืก
ค าตอบ 
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คลิก  

ศึกษาเนื้อหาในบทเรียน คลิก  

คลิกเลือก
ค าตอบ 
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แบบฝึกท าความเข้าใจ คลิก  

แบบฝึกท าความเข้าใจ ถ้าผิดย้อนกลับ 
ไปศึกษาใหม่ 

คลิก  

คลิกเลือก
ค าตอบ 

 

คลิกเลอืก
ค าตอบ 
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ศึกษาเนื้อหาในบทเรียน คลิก  

คลิก  

คลิกเลือก
ค าตอบ 
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แบบฝึกหัดระหว่างเรียน ครั้งที่ 1 

คลิก  

คลิก  

คลิกเลือก
ค าตอบ 
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คลิกเลือก
ค าตอบ 

 

คลิกเลือก
ค าตอบ 
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คลิกเลือก
ค าตอบ 

 

คลิกเลือก
ค าตอบ 
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สรุปคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ครั้งที่ 1 คลิก  

คลิก  ศึกษาเนื้อหาต่อ 
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ศึกษาเนื้อหา คลิก  

ศึกษาเนื้อหา คลิก  
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แบบฝึกท าความเข้าใจ 
 

คลิก  

แบบฝึกท าความเข้าใจ 
 

คลิก  

คลิกเลือก
ค าตอบ 

 

คลิกเลือก
ค าตอบ 
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คลิก  

คลิกเลือก
ค าตอบ 

 



121 
 

 
 

 
 
 
 

สรุปคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 2 
 

คลิก  

สรุปบทเรียน 
 

คลิก  
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คลิก  

ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

คลิก  
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คลิก  

คลิก  

คลิกเลือก
ค าตอบ 
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คลิก  
ข้อมูลการเรียนของผู้เรียน 

 

 

คลิก  
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คลิก  

ออกจากโปรแกรม 
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