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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เร่ือง เศษสวน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน กอนเรียนและหลังเรียน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 1 หองเรียน 
โรงเรียนบีกริม อําเภออรัญประเทศ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาค
เรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2549 จํานวน 16  คน โดยการเลือกแบบเจาะจงไดแก  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง เศษสวน  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี  5 เร่ือง เศษสวน สถิติท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูล  คือคาเฉล่ีย เลขคณิต คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยสรุปไดวา 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5   
เร่ือง  เศษสวน มีประสิทธิภาพเทากับ 83.33/ 83.44  ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 

 
ABSTRACT 

 This research purposed to develop the computer assisted  instruction of substance  learning  
group  in  mathematics  about  fraction  has  the  efficiency  according  to 80/80  criteria  for  computer  
assisted  instruction.  
__________________________________________ 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ                                            
  ในพระบรมราชปูถัมภ 
2)  อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ                               
  ในพระบรมราชปูถัมภ 
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 The  samples  in  this  research  are  16  prathomsuksa  five students  in  that  studying  in  first  
semester  of  the  ademic  year  2006.  The  instruction  composed  of  the  computer  assisted instruction 
of substance  learning  group  in  mathematics  about  fraction.  The  stalistics  for  analyzing  data,  such  
as  the  percentage,  mean,  standard  deviation.  
 The  results  were  as  follow. 
 The  CAI  of  substance  learning  group  in  mathematics  about  fraction  had the  efficiency  
higher than  80/80  criterid  (83.33/ 83.44  )  
 
ความสําคัญของปญหา 
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย เปนเคร่ืองมือในการศึกษา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของคณิตศาสตรเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตและ
พัฒนาชีวิตใหดีข้ึน  ทําใหเปนคนท่ีสมบูรณ  คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และมีความสมดุลท้ังทาง
รางกาย  จิตใจ  สติปญญาและอารมณ สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สถาบัน สงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท,  2544 : 1) 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  ไดกําหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาไวในหมวดท่ี 4 มาตราท่ี 22  กําหนดแนวการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา             
ผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผู เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ (วิสุทธ์ิ              
โรจนพจนรัตน,  2542 : 17)  การจัดการศึกษาในหมวด 9  มาตรา 66  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา         
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกลาวไววา ผูเรียนมีสิทธ์ิไดพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี                 
เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  (วิสุทธ์ิ  โรจนพจนรัตน, 
2542 : 41) ดังนั้นวงการทางดานการศึกษา  จึงไดนําเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรมาประยุกตใชกับ
กระบวน การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน ซ่ึงเรียกวา
คอมพิวเตอรชวยสอนเพราะเปนการส่ือสารสองทางท่ีผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน  
ไดตลอดเวลา  (ประวิทย สุดแกว,  2538 : 116)  กลาวถึงผลการทดลองใชคอมพิวเตอรชวยสอนเสริม  ซ่ึง
พบวาการใชคอมพิวเตอรชวยสอนบทเรียนไดผลดีในแงประหยัดเวลาผูสอนและชวยผูเรียนทบทวน
ความรู โดยให แนวคิด เพิ่ ม ข้ึ นจากการ เ รี ยนในห องนอกจากนี้ ผู เ รี ยนยั งได เ รี ยนตาม                 
ความสามารถของตนเองผูท่ีเรียนเร็วสามารถเรียนลวงหนาไปไดสวนผูท่ีเรียนชาก็สามารถทบทวน
บทเรียนไดเองโดยไมจํากัด ลดความเหล่ือมลํ้าทางการเรียนได  (กานตสินี สุวพานิช,  2546 : 27)   
กลาวถึงการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เปน                    
ตัวเช่ือมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนสามารถจัดได
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ลักษณะตางๆ ดังนี้ บทเรียนสําหรับเรียนซอมเสริม บทเรียนสําหรับทบทวน (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 
2541 : 12 -13)  กลาวประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน  สามารถแกปญหาดานความแตกตางระหวาง
บุคคลได  ผูสอนสามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการสอนซอมเสริมหรือทบทวนการสอน
ตามปกติในช้ันเรียนโดยไมตองเสียเวลาในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมหรือสอนซํ้ากับผูเรียนท่ีตาม
ไมทันผูเรียนก็สามารถนําไปใชเรียนดวยตนเองโดยไมมีขอจํากัดเวลาและสถานท่ียังสามารถจูงใจ
ผูเรียนใหเกิดความกระตือรือรนท่ีเรียนและสนุกกับการเรียนตามแนวความคิดของการเรียนในปจจุบัน  
(ปยะรัตย  จิตมณี,  2546 : 12) กลาวถึง การนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนโดยนําอุปกรณ
ตางๆ  มาใชทํางานรวมกันเพื่อนําเสนอเนื้อหาในรูปภาพกราฟก ภาพนิ่ง ตัวอักษร ซ่ึงมีลักษณะการ
เคล่ือนไหวและมีเสียงบรรยายเสียงดนตรีประกอบสลับกันไปมีลักษณะการสื่อสารแบบสองทางผูใช
และคอมพิวเตอรสามารถมีปฏิสัมพันธตอกัน (บุญชม ศรีสะอาด, 2537 : 76) กลาววาลักษณะของ
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนบทเรียนแบบโปรแกรมของสกินเนอร  (Skinner) โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
เปนอุปกรณนําเสนอบทเรียน ส่ือการเรียนการสอนท่ีมุงใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง จะเร็วหรือชาตาม
ความสามารถของแตละบุคคลโดยแบงเนื้อหาออกเปนหลายๆ กรอบ (Frames) แตละกรอบจะมีเนื้อหา
เรียงไว มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามลําดับ (กิดานันท  มลิทอง,  2540 : 227)  กลาววา  ปจจุบัน
คอมพิวเตอรชวยสอนไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เพราะเปนส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวา
ส่ือประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากสามารถตอบสนองความแตกตางของผูเรียน และกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียนรูไดเปนอยางดี  
 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  5 เร่ืองเศษสวน โดยสรางเปนบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบเสนอเนื้อหา  (Tutorial) และการฝกฝนและปฏิบัติ  (Drill and Practice) โดย
ผลท่ีไดจากการวิจัยดังกลาวจะมีประโยชนตอการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและ
ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรท่ีจะนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไปจึงเปนวิธีการที่
จะสงผลใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน  เรียนรูอยางมีความสุขและท่ีสําคัญยิ่งคือ เปนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพท่ีดีตอสังคมตอไปในอนาคต 

 
คําสําคัญ 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  การเรียนรูคณิตศาสตร เศษสวน 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
เร่ืองเศษสวน ท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ 80 / 80 อยางไร 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษา 

ปท่ี 5 เร่ืองเศษสวน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  80/80 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  ประชากร 
         ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  อําเภออรัญประเทศ  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2   ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549  โรงเรียนบีกริม  
จํานวน 1 หองเรียน  จํานวน  16 คน 
  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปท่ี 5  อําเภออรัญ
ประเทศ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549  จํานวน 
1 หองเรียน จํานวน 16 คน  ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัไดทําการสรางข้ึนประกอบดวย 
1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
2.  คูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองเศษสวน    
3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  เร่ือง

เศษสวน ซ่ึงเปนแบบปรนยั  4 ตัวเลือก จํานวน  40 ขอ 
 วิธีดําเนินการทดลอง 
 ขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การสรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยใชในการทดลองคร้ังนี้เปนแผนการจัดการเรียนรูราย            
ช่ัวโมงกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง  เศษสวน ของช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี 2 ของ                 
กระทรวงศึกษาธิการเปนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเสนอ
เนื้อหาดวยโปรแกรม ToolBook 8.0 เพื่อเสนอเนื้อหา (Tutorial) การฝกฝนและการปฏิบัติ            
(Drill and Practice) จํานวน 36 ช่ัวโมง  
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ข้ันตอนในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

1. ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชหลักการ 
ของสกินเนอร ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  เร่ืองเศษสวน  เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู
เนื้อหา  วิธีการสอน  การวัดและประเมินผล 
 2.  กําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม โดยยึดมาตรฐานในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรท่ีโรงเรียนบีกริมไดจัดทําข้ึนเปนหลักและนาํไปเขียนเปนกรอบในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนตอไป 

 3.  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ืองเศษสวน วิเคราะหเนื้อหาแยกยอยๆ  
จากบทเรียนแบงออกเปน 2 เร่ือง   
 ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 

สําหรับการวิจัยคร้ังนี้  ทําการสอนในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2549  ใชเวลาในการ
สอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  จํานวน  36 ช่ัวโมง  จํานวน  8 สัปดาห 

แบบแผนการวิจัย 
การศึกษาคนควาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ซ่ึงการดําเนินการทดลองตามแบบ

แผนการวิจัยท่ีมีการทดสอบกอนและหลังเรียน  (One - Group  Pretest - Posttest  Design)  ซ่ึงเขียน
เปนแบบจําลองไดดังนี้ (ลวน  สายยศ  และอังคนา  สายยศ,  2538 : 249)   

ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.  สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษา
ปท่ี  5 เร่ืองเศษสวน 
 2. ใหนักเรียนกลุมตัวอยาง  สอบวิชาคณิตศาสตรกอนเรียน  ใชเวลา 1 ช่ัวโมง จากน้ัน          
ผูวิจัยดําเนินการสอนกลุมทดลองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  5 เร่ืองเศษสวน  ตามลําดับข้ันตอนตอไปนี้ 
 2.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน โดยผูสอนซักถามถึงเนื้อหาท่ีเรียนไปแลวกอนหนานี้และ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนคร้ังกอนเพื่อเปนการเราความสนใจและเตรียมผูเรียนใหพรอมท่ีจะเรียน
ข้ันแจงจุดประสงคการเรียนรูของแตละหนวยการเรียน โดยผูสอนแจงใหผูเรียนทราบเพ่ือใหผูเรียน
ไดเรียนรูถึงเปาหมายการเรียนในแตละคร้ัง 
 2.2  ข้ันดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.2.1 ใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย 1 คนตอ
คอมพิวเตอร 1 เคร่ือง  เม่ือผูเรียนแตละคนศึกษาเนื้อหาในแตละตอนเสร็จแลวใหผูเรียนทบทวน 
เนื้อหาจนเขาใจพรอมท้ังจดบันทึกเนื้อหาท่ีผูเรียนตองการลงบนสมุด 
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 2.2.2  เม่ือส้ินสุดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 2.2.3  แลวใหผูเรียนทําแบบฝกกิจกรรมและคิดหาคําตอบดวยตนเองตามเวลาท่ี
กําหนด  ผูสอนแจกโจทยคําถามใหผูเรียนแตละคนคิดหาคําตอบ  ผูสอนสุมเลือกผูเรียนบางคน
นําเสนอผลงานของตนเองหนาช้ันเรียน 
 2.3  ข้ันสรุป  โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปดวยการอภิปรายและการตอบคําถาม  เม่ือ
ไดขอสรุปแลว  จึงใหผูเรียนบันทึกขอสรุปท่ีไดลงในสมุดของตนเอง 
 2.4 ข้ันการวัดและประเมินผล  โดยวัดจากการสังเกตพฤติกรรมและการใหความ
รวมมือขณะปฏิบัติกิจกรรม  การตอบคําถาม  การทําแบบฝกหัด  และการทําแบบทดสอบ   
 3.  เม่ือเรียนจบในแตละหนวยการเรียนรูทําการทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนโดยใช
แบบทดสอบยอยท่ีผูวิจัยเปนผูสรางข้ึน  แลวตรวจและบันทึกคะแนน 
 4. เม่ือเรียนครบ 36 ช่ัวโมง ทําการทดสอบโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง              
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เร่ืองเศษสวน ซ่ึงเปน
แบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ใชเวลา 1 ช่ัวโมงแลวตรวจและบันทึกคะแนน  ผูวิจัยนําคะแนนท่ีได
จากขอ  3 และขอ  4  มาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 
 การวิเคราะหขอมูล 

ผูดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี ้
1.  หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ืองเศษสวน  ระดับช้ันประถมศึกษา

ปท่ี  5 โดยหาคา  E1/ E2    ตามเกณฑ 80/80  จากสูตรดังนี้  (กรมวิชาการ,  2544 : 162-163) 
2.  คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เพื่อวิเคราะหหาคาดังนี้ 

2.1  คาความเท่ียง  (Reliability) 
2.2  คาความยากงาย  (Difficulty) 
2.3  คาอํานาจจําแนก  (Discrimination) 
4  ความตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity) 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวจิยัคร้ังนี้  ผูวิจยัใชการวิเคราะหคาสถิติดังนี้ 

1.  สถิติท่ีใชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน ตามเกณฑ 80/80 
(E1/E2)  (กรมวิชาการ,  2544 : 162-163) 

2  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแบบทดสอบ 
การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability)  ใชสูตร KR - 20  ของคูเดอร  ริชารดสัน (Kuder–

Richardson  อางใน ลวน  สายยศ  และอังคนา  สายยศ,  2538 : 198) หมายถึง วัดกี่คร้ังก็ไดผล
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เหมือนเดิมหรือใกลเคียงกัน  ใชแบบทดสอบฉบับเดียวและสอบคร้ังเดียวไมยุงยาก  การหาคาความ
เช่ือม่ันยิ่งมากยิ่งดี 

3.  การหาคาความยากงาย  (Difficulty) 
สัดสวนของผูท่ีตอบถูกขอนั้น เม่ือเทียบกับจํานวนผูท่ีตอบถูก  ถาเขาใกล 1.00          

หมายถึงขอสอบขอนั้นงายเกินไป  ถาจํานวนผูท่ีตอบเขาใกล 0.00  หมายถึง ขอสอบขอนั้นยาก      
เกินไป  การหาคาความยากงาย ของขอสอบเลือกท่ีอยูในระดับ  0.20 – 0.80  (ลวน  สายยศ  และ
อังคนา  สายยศ, 2538 : 210) 
 4.  การหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) 

ประสิทธิภาพของขอสอบในการจําแนกนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือกลุมสูงและ         
กลุมตํ่า  พิจารณาเลือกท้ังคา P อยูในระดับ 0.20 – 0.80  ข้ึนไป  และคา D อยูในระดับ 0.2  ข้ึนไป 
(ลวน สายยศ และอังคนา  สายยศ, 2538 : 211) 

5.  การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) 
ความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอกับจุดประสงค  พิจารณาเลือก IOC              

ในระดับ 0.50  ข้ึนไป (ลวน  สายยศ  และอังคนา  สายยศ, 2539 : 246) 
6.  คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การหาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และคาเบ่ียงเบน    
มาตรฐาน (Standard  deviation ) 
 
ผลการวิจัย 

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 5  เร่ือง เศษสวน  ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  
83.33/83.45 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด   เม่ือพิจารณาคารอยละของคะแนนเฉล่ียจากคะแนนทดสอบ
ระหวางเรียน  พบวาหนวยท่ี 6 เร่ืองเศษสวน  มีคารอยละของคะแนนเฉล่ีย   83.13  หนวยท่ี 7          
เร่ืองการบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวน  มีคารอยละของคะแนนเฉล่ีย 83.53 และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษา ปท่ี 5  เร่ือง เศษสวน กอนและ 
หลังไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5   เร่ืองเศษสวน ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ  83.33/ 83.45  ตาม
เกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 ผลการวิจัยขางตนเปนคารอยละของ
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คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบระหวางเรียนมีคารอยละ  83.33  และคารอยละของคะแนนเฉล่ียจาก
แบบทดสอบหลังเรียนมีคารอยละ 83.45 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 80/80 สอดคลองกบั
แนววิจัยของ  ปยะรัตย จิตมณี  (2546 : 62-63) ไดทําการศึกษาคนควาการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองเศษสวน วิชาคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5             
และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80  พบวานักเรียนมีคุณภาพดานส่ือในระดับดีมาก  และ                
มีประสิทธิภาพ 88.79 / 89.58  (กัณทิมา  กล่ินศรีสุข,  2544 : 95)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนคณิตศาสตร  เร่ืองเศษสวน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ตามหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) คาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคณิตศาสตร  
เร่ืองเศษสวนสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 2   ตามหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ท่ีผูศึกษาคนควาสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 84.25 / 87.31 ซ่ึงมี
คาสูงกวาเกณฑ 80/80 และคาดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) ของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ี ผูศึกษาคนควาพัฒนาข้ึนมีคาเทากับ 0.66  

ผลการวิจัยขางตนเปนของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบระหวางเรียนมีคารอยละ 
83.33   และของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลังเรียนมีคารอยละ  83.45 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80                       
ท่ีกําหนดไว  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ  ดังนี้ 

1.  บทเรียนท่ีออกแบบเปนแบบสาขา  ตามแนวความคิดของกลุมปญญานิยมทําให         
ผู เรียนมีอิสระมากข้ึนในการเลือกลําดับของการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนท่ีเหมาะสมกับตน                
โดยผูเรียนทุกคนจะไดรับการเสนอเนื้อหาในลําดับท่ีไมเหมือนกัน  โดยเนื้อหาท่ีจะไดรับการ
นําเสนอตอไปน้ันจะข้ึนอยูกับความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของผูเรียน  เปนสําคัญเปน
การนําเสนอเนื้อหาในลักษณะแตกกิ่ง  กลาวคือ  เปนการแตกกิ่งกานสาขาออกไป  จากจุดหนึ่งแตก
กิ่งกานสาขาออกไปเปนจุดยอย  จากจุดยอยแตละจุดก็แตกออกไปเปนจุดยอย ๆ  การจัดระเบียบ
เนื้อหาในลักษณะสาขาเกิดจากแนวคิดเกี่ยวกับความแตกตางภายในของมนุษย ซ่ึงการออกแบบใน
ลักษณะนี้จะทําใหผูเรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน มากกวาบทเรียนท่ีออกแบบใน
ลักษณะเสนตรง  เพราะผูเรียนจะสามารถเลือกลําดับของการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนแบบฝกหัด  
หรือแบบทดสอบตามความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของตน   

2.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  มีภาพสีสดใส  ภาพเคล่ือนไหวท่ีใหภาพและเสียง
ท่ีต่ืนเตน ชวยเราความสนใจท่ีมีตอบทเรียน และมีปฏิสัมพันธของบทเรียนกับผูเรียนทําใหเกิดความ
เพลิดเพลินในการเรียนรู  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2537 : 76)  กลาวถึงการนําคอมพิวเตอรมาใชใน       
การเรียนการสอนโดยนําอุปกรณตางๆ มาใชทํางานรวมกันเพื่อนําเสนอเนื้อหาในรูปภาพกราฟก 
ภาพนิ่ง ตัวอักษร ซ่ึงมีลักษณะการเคล่ือนไหวและมีเสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ  สลับกันไป  
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มีลักษณะการส่ือสารแบบสองทางผูใชและคอมพิวเตอรสามารถมีปฏิสัมพันธตอกัน  ซ่ึงเปนไปตาม
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน  (ถนอมพร  (ตันพิพัฒน)  เลาหจรัสแสง,  2541 : 66) 

3. ลักษณะโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีการนําเสนอเปนแบบ
มัลติมีเดีย   คือมีการพลิกหนา  เล่ือนข้ึน – ลง  มีการเช่ือมโยงไปหนาท่ีตองการ  โดยไมจําเปนตอง
เรียนตามลําดับหนา และมีการนําเสนอภาพเคล่ือนไหว มีเสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ          
ทําใหดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี และมีการปฏิสัมพันธ  หรือการโตตอบกับผูเรียน  
เชน  การคลิกเมาส  การกดแปนพิมพตางๆ  การทําแบบทดสอบ  ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี  (บูรณะ สมชัย,  2542 : 23 - 25)  การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เปนส่ือการเรียนรูแบบใหมของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จึงทําใหมีความสนใจ
อยากจะเรียนดวยส่ือชนิดนี้อีกท้ังบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถนําเสนอเนื้อหาเร่ืองราวได
ครบถวนนาสนใจ  ซ่ึงบทเรียนจะมีตัวอักษร  ภาพ  กราฟก  ภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหว  รวมท้ังเสียง
ประกอบจะชวยใหนักเรียนเรียนดวยความสนุกเราความสนใจตลอดเวลาในขณะเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอร  นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเรียนรูไดตามความสามารถของตนเองโดยจํากัดเวลา
ดวยซ่ึงเปนการเสริมใหประสบผลสําเร็จในการเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล         
สอดคลองกับงานวิจัย  (ปยะรัตย  จิตมณี,  2546 : 12)  ไดใหความหมายไววาคอมพิวเตอรชวยสอน  
คือ การนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน โดยนําอุปกรณตางๆ มาใชทํางานรวมกัน           
เพื่อนําเสนอเนื้อหาในรูปของภาพกราฟก ภาพนิ่ง ตัวอักษร ซ่ึงมีลักษณะการเคล่ือนไหวและ                     
มีเสียงบรรยายหรือเสียงดนตรีประกอบสลับกันไป  มีลักษณะการส่ือสารแบบสองทาง ผูใชและ
คอมพิวเตอรสามารถมีปฏิสัมพันธตอกันไดทันทีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในแตละหนวย          
การเรียนมีกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ  ฝกทักษะและตรวจสอบความเขาใจในเร่ืองนั้น ๆ             
ซ่ึงเม่ือพบวาไมเขาใจหรือทําไมไดสามารถกลับไปศึกษาใหมใหเขาใจไดอยางรวดเร็ว  และจะเรียน
กี่คร้ังก็ได  จึงทําใหนักเรียนไดตรวจสอบตัวเองถึงเร่ืองราวท่ีไดเรียนไปแลวดวย  ซ่ึงในกิจกรรมเม่ือ
นักเรียนทําผิดก็สามารถแกไขขอบกพรองไดทันทีเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูได  
สอดคลองกับ  (เชวงศักดิ์  ซอนบุญ, 2546 : 10)  ท่ีวาคอมพิวเตอรชวยสอน  คือส่ือการเรียนการสอน
ท่ีใชคอมพิวเตอร  ซ่ึงสามารถนําเสนอส่ือประสมไดแก ขอความ ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว กราฟก
และเสียงโดยการนําเสนอเนื้อหา  ทีละจอภาพซ่ึงรูปแบบจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับธรรมชาติและ
โครงสรางของเนื้อหาในแตละวิชามีเปาหมายสําคัญคือดึงดูดความสนใจกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
ตองการที่จะเรียนช้ีขอบกพรอง เม่ือผูเรียนตอบผิดในรูปแบบขอมูลยอนกลับ (Feedback) แบบตางๆ 
และเปนเคร่ืองมือชวยลดความแตกตางระหวางผูเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 

1. กอนทําการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ครูควรช้ีแจงและแนะนํา         
การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนแกนักเรียน  โดยครูอาจจะเปนผูแนะนําเอง  ครูแนะนําพรอมกับสาธิต   
หรือทําเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแนะนําโดยใหนักเรียนศึกษาเอง เพื่อใหนักเรียน                 
เกิดความคุนเคยกอน และปองกันการเกิดปญหากับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในขณะ          
ท่ีเรียน 

2. ในขณะท่ีนกัเรียนกําลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ครูควรดูแลอยาง
ใกลชิด คอยช้ีแจง ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษากับนักเรียนในขณะท่ีนกัเรียนเกดิปญหาในระหวาง
เรียน  คอยสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน 

3.  ควรมีความรวมมือกันของคณะครู  ผูเช่ียวชาญดานส่ือการสอน  ดานคอมพิวเตอร   
และผูสนใจท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือ  โดยอาจเร่ิม
จากโปรแกรมสําเร็จรูป และควรสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยความรูในดาน                 
จิตวิทยาการเรียนรู ธรรมชาติของแตละวิชา ควรคํานึงถึงจุดประสงคในการสรางเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาส่ิงใดในตัวนักเรียน  และเปนการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพครูผูสอน  ทําใหมีประสบการณใน
การผลิตส่ือและส่ิงเหลานี้ยังสงผลดีกอใหเกิดประโยชนกับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนอีกดวย  

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1.  อาจพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยโปรแกรมประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก

โปรแกรม ToolBook  ท่ีผูวิจัยไดนําเสนอไว  เชน  Authorware, e-book   หรือ Namo  เพื่อเปนการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไป 

2. ควรมีการศึกษาปญหาของการเรียนโดยนําวิธีการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนกลุม
สาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรหนวยอ่ืน ๆ และกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิชาอ่ืนๆ  ท่ียังมีปญหาใน
การจัดการเรียนการสอน  เพื่อชวยสงเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในการใช
เทคโนโลยีการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาผลของการใชคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีมีตัวแปรในดานอ่ืนๆ เชน  
ความเชื่อม่ันในการเรียน  อัตราความกาวหนาในการเรียน  ทักษะปฏิบัติในดานตาง ๆ  ความสนใจ
ทางคณิตศาสตร  เปนตน 

4. ควรมีการวิจัยเทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในดานตาง ๆ เชน สี  
ขนาดตัวอักษร  ภาพประกอบการเคล่ือนไหว  สีพื้นหลัง  และเสียงประกอบท่ีใชในบทเรียน  ท้ังนี้
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา  การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหนาสนใจ ทันสมัยตอ
กิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 
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(เทคโนโลยีการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ.  2538.  เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา.  พิมพคร้ังท่ี  4.                              
กรุงเทพมหานคร :  สุรวิริยาสาสน. 

วิสุทธ์ิ  โรจนพจนรัตน.  2542.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  25442.               
กรุงเทพมหานคร : พัฒนศึกษา. 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2544.  คูมือการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระ
การเรียนรู วิชาคณิตศาสตร  ชวงชั้นท่ี 2 .  กรุงเทพมหานคร : สถาบันสงเสริม                              
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.   

 


