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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษา ปท่ี 4 เร่ืองการวัด ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
4 เร่ืองการวัด โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิยั
คร้ังนี้ไดแก นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแกว ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2549 ท่ีไดมาโดยการสุมตัวอยางอยางงาย 
จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เร่ืองการวัด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เร่ืองการวัด สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอย
ละ คาเฉล่ียเลขคณิตคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคา t-test แบบ Dependent 

ผลการวิจัยสรุปไดวา 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

เร่ือง การวัด ที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ เทากับ 82.33 / 83.25 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เร่ืองการ

วัด ท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

ABSTRACT 
 This research purposed to develop the computer assisted instruction of substance learning 
group in mathematics about measurement has the efficiency aeeording to 80/80 criteriaand to compare 
with learning achievement in mathematics between before and after using for computer assisted 
instruction. 
 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 The samples in this research are 20 prathom suksa IV students that studying in the first 
semester of the academic year 2006. The instruments composed of (1) computer assisted 
mstsuction of substance learning group in mathematics about measurement and (2) Learning 
achievement test in mathematics. The statistics for analyzing data, such as the percentage, mean, 
standard deviation and t – test dependent for testing the hypothesis. 

The results were as follow. 
1. The CAI of substances learning group in mathematics about measurement had the 

efficiency higher than. 80/80 criteria (82.33/83.25) 
2. The learning achievement in mathematics of 20 Prathom suksa IV students using 

CAI after were higher than before, level significantly at the .05 
 
ความสําคัญของปญหา 
 คณิตศาสตร เปนวิชาท่ีเกี่ยวของกับการคิดอยางมีแบบแผน และเปนโครงสราง อันเปนท่ี 
รวมของความรูตางๆ อยางมีศิลปะ เนื่องจากคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาแขนงตางๆ  
ทําใหวิทยาศาสตรเจริญกาวหนา เปนพื้นฐานงานวิจัยทุกประเภท และเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของ
มนุษย นอกจากนี้ยังชวยสรางคุณลักษณะ ใหผูเรียนเปนผูมีเหตุผล มีนิสัยละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ
และปฏิภาณดีข้ึน (อุทุมพร จามรมาน, 2530 : 21-22) คณิตศาสตรเปนวิชา ท่ีเกี่ยวของกับความคิด เปน
โครงสรางท่ีมีเหตุผล และสามารถนําคณิตศาสตรไปแกปญหาในวิทยาการ สาขาอ่ืน คณิตศาสตรเปน
ศิลปะอยางหน่ึง ชวยสรางสรรคจิตใจของมนุษย ฝกใหคิดอยางมีระเบียบแบบแผน คณิตศาสตรไมใช
เปนส่ิงท่ีเกี่ยวกับทักษะทางการคํานวณแตเพียงอยางเดียว หรือไมไดมีความหมายเพียงตัวเลข สัญลักษณ
เทานั้น ยังชวยสงเสริมและใชหลักการ รูจักการคาดคะเนชวยในการแกปญหา โดยใชกระบวนการคิด
แกปญหาทางคณิตศาสตร และจากความแตกตางระหวางบุคคล ควรสงเสริมใหผูเรียนสามารถคิดอยาง
อิสระ บนความสมเหตุสมผล ไมจํากัดวาการคิดคํานวณตองออกมาเพียงคําตอบเดียว หรือมีวิธีการเดียว
ดวยความสําคัญและประโยชนของวิชาคณิตศาสตรดังกลาวทําใหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ประกอบดวยคณิตศาสตรเปนสาระการเรียนรูหนึ่งท่ีสถานศึกษาตองใชเปนแกนกลาง
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤติของชาติ 
(กรมวิชาการ, 2544 : 5) โดยเนนให ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร มีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร ตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตร และ
สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไป
เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ และเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน (กรมวิชาการ, 2544 : 
2) จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติเพื่อทดสอบหาคารอยละของวิชาเรียนคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนระดับชวงช้ันท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 โดยสํานักทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (National Test) พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวารอยละ 50 จํานวน 91% ท้ังนี้
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เนื่องจากธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรมีลักษณะเปนนามธรรมสูง ยากท่ีจะทําความเขาใจ ประกอบกับ
การสอนของครูยังขาดประสิทธิภาพกลาวคือครูยึดเนื้อหาและหลักสูตรเปนเกณฑ มุงเนนการไดมาซ่ึง
คําตอบท่ีถูกตองมากกวาวิธีการคิดใหไดมาซ่ึงคําตอบนั้น ทําใหผู เรียนไมมีโอกาสไดพัฒนา
กระบวนการคิด และศักยภาพทางสมองเทาท่ีควร โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียนการสอน เร่ือง การวัด 
เปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญมากเพราะ การวัด ช่ัง ตวงไดสอดแทรกเขามาเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตใน
ปจจุบัน อีกท้ังยังเปนประโยชนในดานการเขาใจส่ิงแวดลอมท่ีปรากฏในธรรมชาติ รวมถึงส่ิงท่ีมนุษย
สรางข้ึน ท้ังท่ีเปนเทคโนโลยีสมัยใหม ซ่ึงมีรูปแบบการวัดเปนพื้นฐาน นอกจากนี้วิชาชีพตางๆ ก็ตองมี
ความรูทางการวัดนําไปประยุกตใชไดดวยในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพควรคํานึงถึงความตองการ และความสามารถในการเรียนของนักเรียนและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีสามารถกระตุนใหนักเรียนมีความใฝรู ใฝเรียน ในยุคปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ปพุทธศักราช 2542 หมวด 2 มาตรา 22 ความวา “การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”
ครูผูสอนจึงจําเปนท่ีจะตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน โดยครูผูสอนควรตระหนักถึง การศึกษา
คนควาใหทันกับเหตุการณนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใช ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีความคิด
สรางสรรคในเชิงวิทยาศาสตรอยางแทจริง 
 วิธีการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพนั้นอาจใชส่ือการเรียนการสอนที่นาสนใจ 
และทันสมัยท่ีจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมใน 
 การเรียนการสอนมากข้ึน รวมทั้งสามารถแกปญหาเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลได ดังนั้นจึง
สมควรนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชเปนส่ือการเรียนการสอน และส่ือการเรียนการสอนท่ีนาสนใจ
ในปจจุบัน คือ คอมพิวเตอรชวยสอน 
 คอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือการเรียนการสอนท่ีถายทอดเนื้อหาบทเรียนในลักษณะ
ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากท่ีสุดท้ังยังสามารถโตตอบกับเคร่ืองไดอยางอิสระ
คอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจดวยเสียง รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว ทําใหเกิด
แรงจูงใจในการเรียนดังท่ี ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541 : 7) ไดกลาวไววาคอมพิวเตอร
ชวยสอน เปนส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่ง เปนส่ือการเรียนการสอนในลักษณะ
ตัวตอกันสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน กระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรู ซ่ึงผูเรียน
เกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธหรือการโตตอบพรอมท้ังไดรับผลยอนกลับ เปนส่ือท่ีสามารถ
ตอบสนองความแตกตางระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี รวมท้ังสามารถประเมินและตรวจสอบความเขาใจ
ของผูเรียนไดตลอดเวลา   จากเหตุผลดังท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนท่ี
จะนําไปชวยสอนในรายวิชาคณิตศาสตร โดยสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการวัด 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
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คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เร่ืองการวัด กอนและหลังไดรับการสอนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยผลที่ไดจากการวิจัยดังกลาวจะมีประโยชนตอการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรและครูผูสอนคณิตศาสตร ท่ีจะนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 

คําสําคัญ 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร  
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

เร่ืองการวัด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80 หรือไม 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 4 เร่ืองการวัด ท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
หรือไม 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 4 เร่ืองการวัด ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปท่ี 4 จํานวน 
40 ของโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2549 ของโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ซ่ึงไดจากการ
สุมตัวอยางอยางงาย โดยการจับฉลาก จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 20 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการสรางข้ึนประกอบดวย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
เร่ืองการวัด 

2. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เร่ืองการวัด 
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เร่ืองการ
วัด ซ่ึงเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 
 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 ข้ันตอนการสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เปนบทเรียนประเภทเสนอเนื้อหาดวยโปรแกรมAuthorware 7 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 เร่ือง การวัด โดยใชเวลาศึกษาบทเรียนท้ัง 24 ช่ัวโมง เปนเวลา 5 สัปดาหมีข้ันตอน 
การสราง ดังนี้ 

1. ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชหลักการของ 
สกินเนอรและชอมสกี้ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู เนื้อหา 
วิธีการสอน การวัดและประเมินผล 

2. กําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม โดยยึดมาตรฐานในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตรท่ีโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยไดจัดทําข้ึนเปนหลักและนําไปเขียนเปนกรอบในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนตอไป 

3. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการวัด วิเคราะหเนื้อหาแยกยอยจาก
บทเรียนแบงออกเปน 3 เร่ือง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. วิธีหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 1.1 นําแผนเร่ืองราวไปเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา

และผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและความเหมาะสมของบทเรียน 
จากนั้นนําไปปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

1.2 นําแผนเร่ืองราวท่ีไดแกไขปรับปรุงเสร็จเรียบรอยแลว มาเขียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน โดยใชโปรแกรม Authorware 7 แลวใหคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธผูเช่ียวชาญเนื้อหาและ
ผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร ทําการประเมินผลและตรวจความถูกตอง โดยแบงออกเปน 5 ดาน 

1.3 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผานการปรับปรุงแกไขและผานการตรวจจาก
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญแลวไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี4  
ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง และยังไมเคยเรียนเนื้อหาวิชานี้มากอนเปนรายบุคคล จํานวน 3 คน โดยเลือกเด็ก 
ท่ีเรียนเกง เรียนปานกลาง และเรียนออน จากนั้นนําสวนท่ีบกพรองแกไขปรับปรุง 
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1.4 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผานการแกไขปรับปรุงแลวมาทดลองอีกคร้ังกับ
นักเรียนกับนักเรียนกลุมยอย จํานวน 6 คน โดยเลือกเด็กท่ีเรียนเกง 2 คน เรียนปานกลาง 2 คนและเรียน
ออน 2 คน 
 1.5 การทดลองกับกลุมตัวอยางจริง เพื่อทําการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนโดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปโดยทดลองกับกลุม
ตัวอยาง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
อําเภออรัญประเทศ จํานวน 20 คน นําไปหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชเกณฑ
มาตรฐานประสิทธิภาพตามเกณฑ (E1/E2) หนวยการเรียนท่ี 7 เร่ืองการวัด 

2. แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวัดโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนของช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 19 แผน ซ่ึงมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ศึกษาผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของ
บทเรียนและรายละเอียดของสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชวงช้ันท่ี 2 จากคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการ
สรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

2.2 แบงสาระการเรียนรูใหเหมาะสมกับเวลาที่จะดําเนินการจัดการเรียนรูเปนรายช่ัวโมง
จํานวน 24 ช่ัวโมง ในแตละเร่ือง 
 2.3 วิธีหาคุณภาพแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยนําแบบทดสอบ
ท่ีสรางข้ึน แลวนําไปใชผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการสรางเคร่ืองมือวัดผลในการ
วิจัย ผูเช่ียวชาญดานการสอนและสรางเคร่ืองมือวัดผล กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบเพื่อแกไขขอบกพรองดานความถูกตองของเนื้อหา สํานวนภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
ของคําถามแตละขอใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง โดยใชเกณฑ IOC .5 ข้ึนไปจากความ
คิดเห็นของผูเช่ียวชาญโดยมีหลักเกณฑการพิจารณาของผูเช่ียวชาญดังนี้ การประเมินของ ลวน สายยศ 
และอังคณา สายยศ (2538 : 246) 

3. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลและแบบทดสอบ 
3.1 สถิติท่ีใชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามเกณฑ80 / 80 

(E1/E2) (กรมวิชาการ, 2544 : 162-163) 
3.2 การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ใชสูตร KR - 20 ของ Kuder – Richardson (ลวน  

สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 198 ) 
3.3 การหาคาความยากงาย (Difficulty) ( ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 210) 
3.4 การหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ,2538:211) 
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3.5 การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539 : 
246) 

3.6 คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดแกคารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต 
(Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) 
 

ผลการวิจัย 
1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรช้ัน

ประถมศึกษา ปท่ี 4 เร่ือง การวัด ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
มีประสิทธิภาพ 82.33/83.25 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
4 เร่ือง การวัด หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

อภิปรายผล 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.33/ 83.25 เปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1ซ่ึงผลการวิจัยขางตนเปนคารอยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบระหวาง
เรียนมีคารอยละ 82.33 และคารอยละของคะแนนเฉล่ีย จากแบบทดสอบหลังเรียนมีคารอยละ 83.25 ซ่ึง
สูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 80/80 สอดคลองกับแนววิจัยของ ปยะรัตย จิตมณี (2546 : 62-63) ได
ทําการศึกษาคนควาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ืองเศษสวน วิชาคณิตศาสตรสําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 พบวานักเรียนมีคุณภาพดานส่ือ
ในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ 88.79 / 89.58 กัณทิมา กล่ินศรีสุข (2544 : 95) ไดพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองเศษสวน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ตามหลักสูตรประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) คาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
คณิตศาสตร เร่ืองเศษสวนสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 2 ตามหลักสูตรประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ท่ีผูศึกษาคนควาสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 
84.25/87.31 ซ่ึงมีคาสูงกวาเกณฑ 80/80 และคาดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) ของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีผูศึกษาควาพัฒนาข้ึนมีคาเทากับ 0.66 
 1.1 บทเรียนท่ีออกแบบเปนแบบสาขา ตามแนวความคิดของกลุมปญญานิยมทําใหผูเรียนมี
อิสระมากข้ึนในการเลือกลําดับของการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนท่ีเหมาะสมกับตนโดยผูเรียนทุกคนจะ
ไดรับการเสนอเน้ือหาในลําดับท่ีไมเหมือนกัน โดยเนื้อหาท่ีจะไดรับการนําเสนอตอไปนั้นจะข้ึนอยูกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน เปนสําคัญเปนการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะแตก
กิ่ง กลาวคือ เปนการแตกกิ่งกานสาขาออกไป จากจุดหนึ่งแตกกิ่งกานสาขาออกไปเปนจุดยอย จากจุด
ยอยแตละจุดก็แตกออกไปเปนจุดยอยๆ การจัดระเบียบเน้ือหาในลักษณะสาขาเกิดจากแนวคิดเกี่ยวกับ
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ความแตกตางภายในของมนุษย ซ่ึงการออกแบบในลักษณะนี้จะทําใหผูเรียนมีอิสระในการควบคุมการ
เรียนของตน มากกวาบทเรียนท่ีออกแบบในลักษณะเสนตรงเพราะผูเรียนจะสามารถเลือกลําดับของการ
นําเสนอเนื้อหา บทเรียนแบบฝกหัด หรือแบบทดสอบตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ตน (ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง, 2541 : 51-56) 

1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีภาพสีสันสดใส ภาพเคล่ือนไหวท่ีใหภาพและเสียงท่ี
ต่ืนเตน ชวยเราความสนใจที่มีตอบทเรียน และมีปฏิสัมพันธของบทเรียนกับผูเรียนทําใหเกิดความ
เพลิดเพลินในการเรียนรู ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน (ถนอมพร ตันพิพัฒน เลาหจรัสแสง, 
2541 : 66) 

2. ลักษณะโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีการนําเสนอเปนแบบมัลติมีเดีย 
คือมีการพลิกหนา เล่ือนข้ึน – ลง มีการเช่ือมโยงไปหนาท่ีตองการ โดยไมจําเปนตองเรียนตามลําดับ
หนา และมีการนําเสนอภาพเคล่ือนไหว มีเสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบทําใหดึงดูดความสนใจ
ของผูเรียนไดเปนอยางดี และมีการปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบกับผูเรียนเชน การคลิกเมาส การกด
แปนพิมพตางๆ การทําแบบทดสอบ ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี (บูรณะ  
สมชัย, 2542 : 23 - 25) 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
4 เร่ืองการวัด ท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้ 

3.1 การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพน้ัน จะตองมีความเขาใจ
เกี่ยวกับสมบัติตาง ๆ ของจํานวนพรอมท้ังสามารถนําความรูไปใชไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวดั
ความยาว การชั่ง การตวง ระยะทาง น้ําหนัก พื้นท่ี ปริมาตร และความจุ สามารถ วัดปริมาตรดังกลาวได
อยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับ การวัดไปใชแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได กรม
วิชาการ (2544) ดังนั้นผูวิจัยจึงนําแนวคิดดังกลาวมาพัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงมีการ
นําเสนอบทเรียนดวยภาพและอักษรที่มีสีสันสวยงาม รวมท้ังรูปแบบการใหปรากฏของภาพและอักษร
หรือการทําภาพเคล่ือนไหว ทําใหผูเรียนมีความสนใจเปนอยางมากประกอบกับการใหแรงเสริมระหวาง
เรียนและการมีปฏิสัมพันธของบทเรียนกับผูเรียนทําใหเกิดความเพลิดเพลินในการเรียนรู ผูเรียนมี
กําลังใจในการเรียนรูสึกชอบและสนุกสนานในการเรียนซ่ึงผูวิจัยไดสังเกตผูเรียนพบวา มีความสนใจท่ี
ศึกษาบทเรียนตอไป ไมเกิดความจําเจและเบ่ือหนายรวมท้ังผูเรียนสามารถศึกษาทบทวนไดหลายๆ คร้ัง 
ดวยเหตุผลดังกลาวบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการวัด ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 สามารถพัฒนาใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอน
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาไดรับการสอนตามคูมือครู สอดคลองกับงานวิจัยของ  
สุภิญญา สุพรรณการ (2543: 57) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อสอนวิชา
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คณิตศาสตร เร่ืองรอยละสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตรสูง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองรอยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ประกอบกับสันติ เบาพูนทอง (2544 : 60) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองเศษสวน ของ
นักเรียนท่ีมีปญหาในการเรียนรูช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จากการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองเศษสวน คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังสอนสูงข้ึน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3.2  การนําคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร มาชวยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เปนส่ือเช่ือมโยงใหมีปฎิสัมพันธระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร นําเสนอเนื้อหา
บทเรียนสําหรับทบทวนบทเรียนสําหรับเรียนซอมเสริมคุณคาของคอมพิวเตอรชวยสอน ก็คือ
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับการออกแบบมาอยางดีถูกตองตามหลักการออกแบบคอมพิวเตอรนั้น
สามารถท่ีจะจูงใจผูเรียนใหเกิดความกระตือรือรน (motivated) ท่ีจะเรียนและสนุกสนานไปกับการเรียน
ตามแนวคิดของการเรียนรูในปจจุบันท่ีวา “Learning is Fun” ซ่ึงหมายถึงการเรียนรูเปนเร่ืองสนุก 
(ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง, 2541 : 12 -13) ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุม สาระ
การเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เร่ือง การวัด ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
82.33/83.25 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว โดยนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงในทุกดาน ท้ังดานความรูความจํา ความเขาใจและการนําไปใช เนื่องจากมี
ประสิทธิภาพในดานเนื้อหา ดานภาพ ภาษา และเสียง และดานเทคนิคการนําเสนอ อีกท้ังรูปแบบการ
นําเสนอเพลิดเพลินตลอดเวลาในการเรียน สรางแรงจูงใจทําใหนักเรียนกระตือรือรนอยากเรียนสงผลให
นักเรียนไดพัฒนาสติปญญาอยางเต็มศักยภาพ 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวจัิยไปใช 
1. กอนทําการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ครูควรชี้แจงและแนะนําการใช

คอมพิวเตอรเบ้ืองตนแกนักเรียน โดยครูอาจจะเปนผูแนะนําเอง ครูแนะนําพรอมกับสาธิต หรือทําเปน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแนะนําโดยใหนักเรียนศึกษาเอง เพื่อใหนักเรียนเกิดความคุนเคยกอน 
และปองกันการเกิดปญหากับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในขณะท่ีเรียน 

2. ในขณะท่ีนักเรียนกําลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ครูควรดูแลอยางใกลชิด 
คอยช้ีแจง ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษากับนักเรียนในขณะที่นักเรียนเกิดปญหาในระหวางเรียนคอย
สังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
ควรมีการนําวิธีการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนจากการวิจัยคร้ังนี้ ไปพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนวิชาคณิตศาสตรหนวยอ่ืน ๆ และคอมพิวเตอรชวยสอนกลุม
สาระการเรียนรูวิชาวิชาอ่ืน ๆ ท่ียังมีปญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยสงเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนในการใชเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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