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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

ในการศึกษาคนควาเพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อทบทวน วิชา
คณิตศาสตร เร่ือง เศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ผูวจิยัไดศกึษาเอกสารตํารา
และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ  ผูศึกษาไดนําเสนอตามลําดับดังนี้ 

2.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
2.2  ความสําคัญของคณิตศาสตร 
2.3  ทฤษฎีการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2.4  คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 
2.5  คอมพิวเตอรชวยสอน 
2.6  วิธีสอนเศษสวน 
2.7  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
2.8  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
2.9  ประสิทธิภาพบทเรียน 
2.10 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
2.11 สรุปกรอบแนวคดิ 

 

2.1  หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พทุธศักราช  2544 
    หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ไดใชมาเปนระยะ

เวลานานพอสมควร จึงไดมีการปรับปรุงบางสวนเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกใน
ยุคขอมูลขาวสาร และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 27 
สงผลใหมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซ่ึงเริ่มใชทั่วประเทศ ปการศึกษา 2546 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1และ 4 ดังนั้นเมื่อมีการปรับปรุง
หลักสูตรดังกลาว วิชาคณิตศาสตรจะปรับเปลี่ยนเพียงคําศัพทหรือภาษาท่ีใช  แตโครงสรางแนวคิด
หลักการทางคณิตศาสตรไมไดเปลี่ยนไป  เชน จากคําวา จุดประสงคการเรียนรูเปลี่ยนเปน ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง เนื้อหา เปลี่ยนเปน สาระการเรียนรู มีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูของวิชา
ระดับตางๆ เพื่อใหผูสอนและผูเรียนมีจุดหมายในการจัดการเรียนการสอนเปนตน ผูวิจัยจึงขอ
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กลาวถึงวิชาคณิตศาสตร โดยอางอิงถึงขอมูลในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
ดังนี้ 
     กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมวิชาการไดติดตามผลและดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรตลอดมา  ผลการศึกษาพบวาหลักสูตรที่ใชในปจจุบันนานกวา  10  ป  มีขอจํากัดอยูหลาย
ประการ  ไมสามารถสงเสริมใหสังคมไทยกาวไปสูสังคมความรูไดทันเหตุการณ  ในเรื่องที่สําคัญ
ดังตอไปนี้ 
    1. การกําหนดหลักสูตรจากสวนกลางไมสามารถสะทอนภาพความตองการที่แทจรงิ
ของสถานศึกษาและทองถ่ิน 
    2. การจัดหลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  ยังไม
สามารถผลักดันใหประเทศไทยเปนผูนําดานวิทยาศาสตร   คณติศาสตร  และเทคโนโลยีในภูมิภาค  
จึงจําเปนตองปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอนใหคนไทยมีทกัษะกระบวนการและเจตคติที่ดีทาง
คณิตศาสตรวทิยาศาสตร  เทคโนโลยี  มีความคิดสรางสรรค 
    3. การนําหลักสูตรไปใชยังไมสามารถสรางพื้นฐานในการคิด  สรางวิธีการเรียนรูใหคน
ไทยมีทักษะในการจัดการและทักษะในการดําเนินชีวิต  สามารถเผชิญปญหาสังคมและเศรษฐกิจที่
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                   4. การเรียนรูภาษาตางประเทศ ยังไมสามารถที่จะทําใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารและการคนควาหาความรูจากแหลงการเรยีนรูที่มีอยู
หลากหลายในยุคสารสนเทศ 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) 
มาตรา10   กําหนดใหบุคคล  มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป  ที่
รัฐจะตองจดัใหอยางทั่วถึง  และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย   การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตอง
คํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)  มาตรา24  ไดกําหนดใหกระบวนการ
ศึกษาเปนกระบวนการเรียนรู   เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู 
การฝก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ  การสราง
องคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม  สังคมแหงการเรียนรู  และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิด
การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต   การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับ    ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   
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     นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2545)ไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมือง
ดีของชาติ  การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ  และใหสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพ  ปญหาของชุมชนและสังคม            
ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  
ประเทศชาติ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว  กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ  9   ป 

      ดวยวิสัยทัศนของรัฐที่เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสรางคน  สรางงาน  เพื่อชวย  
กอบกูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เปนการสรางชาติใหมั่นคงยั่งยืน  เชื่อมั่นในนโยบาย
การศึกษาในการสรางชาติ  ปรับโครงสรางระบบการศึกษา  ยึดหลักบริหารการจัดการที่เนนคุณภาพ  
ประสิทธิภาพความเสมอภาค ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาเพื่อสราง
คน   บูรณาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมในการปฏิรูปการเรียนรู  และเชื่อมั่นในนโยบาย
การศึกษาสรางงาน  สรางเยาวชนใหมีความรูคูการทํางาน  กระทรวงศึกษาธิการโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในบทเฉพาะกาล  มาตรา  74 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  (แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545) จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
โดยยึดหลักการความมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการการปฏิบัติ  กลาวคือ  
เปนหลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสรางหลักสูตรยืดหยุน  กําหนดจุดหมาย  ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการ
เรียนรูในภาพรวม  12  ป  สาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรูแตละกลุมสาระ  และมาตรฐานการ
เรียนรูชวงชั้นเปนชวงชั้นละ 3  ป จัดเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปน
ไทยความเปนพลเมืองดีของชาติ  การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ
ใหสถานศึกษาจัดทําสาระในรายละเอียดเปนรายป  หรือรายภาคใหสอดคลองกับสภาพปญหาใน
ชุมชน  สังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค  เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน  
สังคม  และประเทศชาติ  รวมถึงจัดใหสอดคลองกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของ
ผูเรียนแตละกลุมเปาหมายดวย 
     การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู  และความรับผิดชอบตอสังคม  เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุล  โดยยึดหลัก
ผูเรียนสําคญัที่สุด  ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  สงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง  ความสัมพันธของ
ตนเองกับสังคม  ไดแกครอบครัว  ชุมชน  ชาติ  สังคมโลก  รวมทั้งความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร
ความเปนมาของสังคมและระบอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรู
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ความเขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม      
การกีฬา  ภูมิปญญาไทย  และการประยุกตใชภูมิปญญา ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดาน
ภาษา  เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ  การดํารงชีวิตใน
สังคมอยางมีความสุข 
     สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ      
การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา  จัดกิจกรรมใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรู
อยางตอเนื่องผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ  อยางไดสัดสวนสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม และ
คานิยมที่ดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกกลุมสาระการเรียนรู  อํานวยความสะดวกเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู  และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  และจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา  
ทุกสถานที่  และสามารถเทียบโอน  ผลการเรียนและประสบการณไดทุกระบบการศึกษา 
    อนึ่ ง เพื่อใหการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุจุดหมายที่กํ าหนดไว  
สถานศึกษาตองมีการประสานสัมพันธ และรวมมือกับบิดา มารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชน  
ใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง  นอกจากนั้น
กระทรวงศึกษาธิการยังจําเปนตองสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาแหลงการเรียนรูทั้งในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษาใหครอบคลุมหลักสูตรและกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาไปสูความเปนสากล  
ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะไดจดัทําเอกสารประกอบหลักสูตร  เชน  คูมือการใชหลักสูตร แนว
ทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  คูมือครู  เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระตางๆ แนว
ทางการวัดและประเมินผล  การจัดระบบแนะแนวในสถานศึกษา  การวิจัยในสถานศึกษา และการ
ใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู  ตลอดจนเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตร ให
ประชาชนทั่วไป  ผูปกครอง  และผูเรียนมีความเขาใจและรับทราบบทบาทของตัวเองในการพัฒนา
ตนเองและสังคม 
 

      2.1.1 แนวคิด 
                   การจัดทําหลักสตูรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2544  ในครั้งนี้เพื่อให
เหมาะสมและทันตอการเปลีย่นแปลงทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมอืง  การปกครอง  และความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาการใหม ๆ  โดยยดึหลักการเรียนรูวาผูเรียนทุกคนมีความสําคัญและสามารถ
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เรียนรูและพัฒนาตนเองได  เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยที่สมบูรณทั้งรางกาย   จิตใจ  สติปญญา  
ความรู  และมคีุณธรรม  จริยธรรม  อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางมีความสุข 

    2.1.2 หลักการ 
                 เพื่อใหการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ  
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ กําหนดหลักการของหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้ 

 1)  เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทย  ควบคูความ 
เปนสากล 

 2)  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน  ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค 
และเทาเทียมกัน  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 3)  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต   
โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ 

 4)  เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ  เวลา  และการจัดการเรียนรู   
สนองตอความตองการของผูเรียน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

 5)  เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  สามารถ 
เทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ   
 

    2.1.3 จุดหมาย 
    หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนด ีมี

ปญญา  มีความสุข  อยูบนพืน้ฐานของความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบ
อาชีพ จึงกําหนดจุดหมายซึง่ถือเปนมาตรฐานการเรียนรู  ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอนัพึงประสงค
ตอไปนี ้
 1) เห็นคณุคาของตนเอง  มีวนิัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ   มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมทีพ่ึงประสงค 
 2)  มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรักการคนควา 
 3)  มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการมีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีคิด  วิธีการ
ทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 
 4)  มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการ
คิด การสรางปญหา  และทักษะในการดําเนินชีวิต 
 5)  รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
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 6)  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 
 7)  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดี  ยึด
มั่นในวิถีชีวิต  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 8) มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปญญา
ไทยทรัพยากรธรรมชาติและพฒันาสิ่งแวดลอม  
 9)  รักประเทศชาติและทองถ่ิน  มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
   

  2.1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับสาระคณิตศาสตรในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรไวดังนี้ (กรมวิชาการ 2544,  หนา 13-14) 
 1) สาระ สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรประกอบดวย 
  สาระที่  1 จํานวนและการดําเนินการ 
  สาระที่  2 การวัด 
  สาระที่  3 เรขาคณิตศาสตร 
  สาระที่  4 พีชคณิต 
  สาระที่  5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
  สาระที่  6 ทักษะ / กระบวนการทางคณติศาสตร 
 2) มาตรฐานการเรียนรู หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดมาตรฐานการ
เรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน ดังนี ้
  สาระที่ 1 : จํานวนและการดาํเนินการ 
 มาตรฐาน ค 1.1 : เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนใน 

    ชีวิตจริง 
 มาตรฐาน ค 1.2 : เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนนิการของจํานวนและความสัมพันธ 

   ระหวางวิธีดาํเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนนิการแกปญหาได 
 มาตรฐาน ค 1.3 : ใชการประมาณคาในการคํานวณและการแกปญหาได 
 มาตรฐาน ค 1.4 : เขาใจในระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับจาํนวนไปใชได 
  สาระที่ 2 : การวัด 
 มาตรฐาน ค 2.1 : เขาใจพืน้ฐานเกีย่วกับการวัด 
 มาตรฐาน ค 2.2 : วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได 
 มาตรฐาน ค 2.3 : แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได 
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  สาระที่  3  : เรขาคณติ 
 มาตรฐาน ค 3.1 : อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิตไิด 
 มาตรฐาน ค 3.2 : ใชการนึกภาพ (Visualization) ใชเหตผุลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial  

Reasoning) และการใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (Geometric  
Model) ในการแกปญหาได 

  สาระที่ 4 : พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1 : อธิบายและวิเคราะหแบบรูป (Pattern) ความสัมพันธ และฟงกชันตางๆ  

ได 
มาตรฐาน ค 4.2 : ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และแบบจําลองทางคณิตศาสตรอ่ืน ๆ  

แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหา 
ได 

  สาระที่ 5 : การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
 มาตรฐาน ค 5.1 : เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได 
 มาตรฐาน ค 5.2 : ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณได  

อยางสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3 : ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใแกปญหาได 

  สาระที่ 6 : ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร 
 มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแกปญหา 
 มาตรฐาน ค 6.2 : มีความสามารถในการใชเหตุผล 
 มาตรฐาน ค 6.3 : มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและ 

การนําเสนอ 
มาตรฐาน ค 6.4 : มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และ  

            เชื่อมโยง คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ ได 
 มาตรฐาน ค 6.5 : มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
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 2.1.5 คุณภาพของผูเรียน 
             1)  คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้น   จะตองมีความ
สมดุลระหวางสาระทางดานความรู   ทักษะกระบวนการควบคูไปกับคุณธรรม   จริยธรรม   และ
คานิยมดังนี้ 
     (1)  มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกบัจํานวนและการ
ดําเนินการ  การวัด เรขาคณติ   พีชคณิต   การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมทั้งสามารถ
นําความรูนั้นไปประยุกตใชในชีวิตประวันได 
     (2)  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก  ความสามารถในการ
แกปญหาดวย  วิธีการที่หลากหลาย  การใหเหตุผล การสื่อสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร   
และ  การนําเสนอ   การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  การเชือ่มโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ 
                            (3) มคีวามสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ  มีระเบียบวินยั   มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมัน่ในตนเองและ
รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล   พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตนคตทิี่ดีตอ
คณิตศาสตร 
 
                          2)  คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชัน้ท่ี 1  (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 3) 

             เมื่อผูเรียนจบการเรยีนชวงชั้นที ่1   ผูเรียนควรจะมีความสามารถดังนี้ 
    (1) มีความคดิรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวนเกีย่วกบัจํานวนนับและศูนย
และการดําเนนิการของจํานวน  สามารถแกปญหาเกีย่วกบั การบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร
จํานวนนับพรอมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดและสามารถสรางโจทยได 
    (2) มีความรูความเขาใจเกีย่วกับความยาว ระยะทาง  น้ําหนัก  ปริมาตร และความจ ุ 
สามารถวัด ปริมาณดังกลาวไดอยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใช
แกปญหาใน สถานการณตาง ๆ ได 
    (3) มีความรูความเขาใจเกีย่วกับสมบัติพืน้ฐานของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ   สอง
มิติ   และสามมิติ มีความเขาใจเกีย่วกับแบบรูปและอธิบายความสัมพนัธได 
    (4) รวบรวมขอมูล  จัดระบบขอมูลและอภิปรายประเด็นตาง ๆ จากแผนภูมิ
รูปภาพและแผนภูมิแทงได 
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   (5) มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน   ไดแก  ความสามารถในการ
แกปญหา   การใหเหตุผล   การสื่อสาร   ส่ือความหมายและการนําเสนอทางคณิตศาสตร   การมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร 
                         3)  คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชัน้ท่ี 2  (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 – 6) 
  เมื่อผูเรียนจบการเรียนชวงชัน้ที่ 2   ผูเรียนควรจะมีความสามารถดังนี้ 
  (1) มีความคดิรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจาํนวนและการ
ดําเนินการของจํานวน  สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก   การลบ   การคูณ   และการหารจํานวน
นับ   เศษสวน   ทศนิยม   และรอยละ   พรอมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
และสรางโจทยไดมีความเขาใจเกีย่วกับสมบัติตาง ๆ ของจํานวนพรอมทั้งสามารถนําความรูไป
ใชได 
  (2) มีความรูความเขาใจเกีย่วกับความยาว ระยะทาง  น้ําหนัก  พื้นที่  ปริมาตร 
และความจ ุ  สามารถวัดปริมาตรดังกลาวไดอยางถูกตองและเหมาะสม  และนําความรูเกี่ยวกับการ
วัดไปใชแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได 
  (3) มีความรูความเขาใจเกีย่วกับสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ   สองมิติ   และ
สามมิติมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธไดสามารถวิเคราะห
สถานการณหรือปญหาพรอมทั้งเขียนใหอยูในรูปของสมการเชิงเสนตวัแปรเดยีวและแกสมการนัน้
ไดเก็บรวบรวมขอมูลและนาํเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิตาง ๆ สามารถอภิปรายประเด็นตาง ๆ จาก
แผน       ภูมิรูปภาพ   แผนภมิูแทง   แผนภมูิรูปวงกลม   ตาราง   และกราฟ   รวมทั้งใชความรู
เกี่ยวกับความนาจะเปนเบื้องตนในการอภปิรายเหตกุารณตาง ๆ ได 
                               (4) มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน  ไดแก  ความสามารถในการ
แกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลายและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม   การใหเหตุผล   การสื่อสาร   ส่ือ
ความหมายและการนําเสนอทางคณิตศาสตร  การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและการเชื่อมโยง
ความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร 
 
                         4)  คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชัน้ท่ี 3  (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 – 3) 
    เมื่อผูเรียนจบการเรียนชวงชั้นที่ 3   ผูเรียนควรจะมีความสามารถดังนี้ 
 (1) มีความคดิรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจริง   มีความเขาใจเกี่ยวกบัอัตราสวน  
สัดสวน  รอยละ  เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม  รากที่สองและรากที่สามของจํานวน
จริง  สามารถคํานวณเกีย่วกบัจํานวนเต็ม  เศษสวน  ทศนิยม  เลขยกกาํลัง  รากที่สองและรากที่สาม
ของจํานวนจรงิ  และสามารถนําความรูเกีย่วกับจํานวนไปใชในชวีิตจรงิได 
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 (2) สามารถนึกภาพและอธบิายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ  มีความเขาใจ
เกี่ยวกับพืน้ทีผิ่วและปริมาตร  สามารถเลือกใชหนวยการวัดในระบบตาง ๆ เกี่ยวกับความยาว  พื้นที่  
และปริมาตรไดอยางเหมาะสม  พรอมทั้งสามารถนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชในชวีิตจริงได 
 (3) มีความเขาใจเกีย่วกับสมบัติของความเทากันทุกประการและความคลายของ
รูปสามเหลี่ยมเสนขนานทฤษฎีบทปทาโกรัส (The Pythagorean theorem)  และสามารถนําสมบัติ
เหลานั้นไปใชในการใหเหตผุลและแกปญหาได 
 (4) มีความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกับการแปลง (transformation) ทางเรขาคณิตใน
เร่ืองการเลื่อนขนาน   (translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation) และนําไปใช
ไดสามารถวิเคราะหแบบรูป  สถานการณหรือปญหา  และสามารถใชสมการ  อสมการ  กราฟ  หรือ
แบบจําลองทางคณิตศาสตรอ่ืน ๆ ในการแกปญหาได 
 (5) มีความเขาใจเกีย่วกับคากลางของขอมูลในเรื่องคาเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน  
และฐานนิยม  และเลือกใชไดอยางเหมาะสม  สามารถกําหนดประเด็น  เขียนขอคําถาม  กําหนด
วิธีการศึกษา  และเก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสมได  สามารถนําเสนอขอมูลรวมทั้งอาน  แปล
ความหมาย  และวิเคราะหขอมูลจากการนาํเสนอขอมูลตาง ๆ  สามารถใชความรูในการพิจารณา
ขอมูลขาวสารทางสถิติ  ตลอดจนเขาใจถึงความคาดเคลื่อนที่อาจเกดิขึ้นไดจากการนําเสนอขอมูล
ทางสถิติ 
 (6) มีความเขาใจเกีย่วกับการทดลองสุม  เหตุการณ  และความนาจะเปนของ
เหตุการณ  สามารถใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณและประกอบการตัดสินใจใน
สถานการณตาง ๆ ได 
 (7) มีความเขาใจเกีย่วกับการประมาณคาและสามารถนําไปใชแกปญหาไดอยาง
เหมาะสมมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน  สามารถแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย  
และใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สามารถใหเหตุผล  ส่ือสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตรและ
นําเสนอ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกบัศาสตรอ่ืน ๆ 
 

               2.1.6 สาระการเรียนรู 
       สาระการเรียนรูที่กําหนดไวนี้เปนสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน  
ประกอบดวยเนื้อหาวิชาคณติศาสตรและทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร  ในการจัดการเรียนรู
ผูสอนควรบูรณาการสาระตาง ๆ เขาดวยกนัเทาที่จะเปนไปได 
        สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ประกอบดวย 
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  สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ 
  สาระที่ 2 การวัด 
  สาระที่ 3 เรขาคณิต 
  สาระที่ 4 พีชคณิต 
  สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
  สาระที่ 6 ทักษะ / กระบวนการทางคณติศาสตร 
 สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจหรือมีความสามารถสูงทางคณิตศาสตร  สถานศึกษาอาจจัด
ใหผูเรียนเรียนรูสาระที่เปนเนื้อหาวิชาใหกวางข้ึน  เขมขนขึ้น  หรือฝกทักษะกระบวนการมากขึ้น
โดยพิจารณาจากสาระหลักที่กําหนดไวนี้  หรือสถานศึกษาอาจจัดสาระการเรียนรูคณิตศาสตรอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติมก็ได  เชน  แคลคูลัสเบื้องตน  หรือทฤษฎีกราฟเบื้องตน  โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับ
ความสามารถและความตองการของผูเรียน 
 
 

2.2  ความสําคัญของคณิตศาสตร 
 

 คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญและมีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนเราความเจริญ 
กาวหนาในสาขาวิทยาการตาง ๆ  คณิตศาสตรชวยพัฒนาความคิดเห็นของผูเรียน ใหสามารถคิด
อยางมีระบบ และสามารถแกปญหาได อยางมีประสิทธิภาพ การวางรากฐานทางคณิตศาสตรใน
ระดับประถมศึกษาเปนการแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญในการศึกษาของนักเรียนที่จะเจริญ 
เติบโตไปเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคาของประเทศ รัฐมีความตองการใหประชาชนมีคุณภาพควบคู
กับคุณธรรม มีความรูความสามารถ ที่เปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
คณิตศาสตรไมไดหมายความเพียงตัวเลขสัญลักษณเทานั้นแตมีความหมายกวางมาก ยุพิน พิพิธกุล,  
(2530,  หนา 2)  ไดสรุปความสําคัญของคณิตศาสตรไวดังนี้ 

 1)  วิชาคณิตศาสตรชวยใหมนุษยสามารถคิดและตดัสินใจเรื่องราวตาง ๆ โดยใชเหตุผล 
 2)  วิชาคณิตศาสตรชวยฝกใหมนุษยคิดพจิารณาเรื่องราวตาง ๆ ดวยความเปนระบบ 
 3)  วิชาคณิตศาสตรเปนเครื่องมือสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย 
 4)  วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ฝกใหคนคิด พูด เขียน หรือทํางานเปนขั้นตอน 
 5)  วิชาคณิตศาสตรสามารถนํามาประยกุตใชกับวิชาอ่ืน 
 6)  วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีบทบาทตอสังคม 

คณิตศาสตรจงึเปนเครื่องมือที่สําคัญมากเพราะคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญตอชีวิต
มนุษยในการคิด ตัดสินใจ นอกจากนี้คณติศาสตรยังเปนเครื่องมือสําคัญในการปลูกฝงอบรมให



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

20 

นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบ รูจักคิดอยางมีเหตุผล เปนคนชางสังเกต มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค ตลอดจนมีความสามารถวิเคราะหปญหาตาง ๆ อยางมีเหตุผล ใชเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูตาง ๆ  
                สิริรัตน  เดชศรี  (2528,  หนา 11) ไดกลาวถึงความสําคัญของคณิตศาสตรไวดังนี้คือ  
 1)  คณิตศาสตรมีประโยชนตอชีวิตประจําวันของมนษุย เพราะมนษุยทกุคนตองใชและ
เกี่ยวของกับคณิตศาสตรอยูเสมอ 
 2)  คณิตศาสตรเปนสิ่งจําเปนของการเรียนวิทยาศาสตร เพราะคณิตศาสตรเปน
เครื่องมือสําหรับวิทยาศาสตร ความเจริญของวิทยาศาสตรแขนงตาง ๆ และเทคโนโลยีขึ้นอยูกับ
คณิตศาสตรเปนสวนใหญ 
 3)  คณิตศาสตรสรางทัศนคติที่ถูกตองตอการศึกษา เพราะเปนวิชาที่ตองใชเหตุผล ทํา
ใหผูเรียนคดิไดดวยตนเองได สามารถวิเคราะหปญหาตาง ๆ ได 
 4)  คณิตศาสตรเปนมรดกของวัฒนธรรมสวนหนึ่งของคนรุนกอนไดคดิสรางสรรคไว
และถายทอดใหคนรุนหลัง การศึกษาคณติศาสตรจึงเปนการศึกษาวฒันธรรม อารยธรรม และ
ความกาวหนาของมนุษย 
                บุญทัน  อยูชมบุญ  (2529,  หนา 2) ยังไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของคณิตศาสตรไวดังนี ้
 1)  คณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวกับการคิด พิสูจนอยางมีเหตุผลวาสิ่งที่เราคิดนั้นเปนจริง
หรือไม ดังนั้นเราจึงนําคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมตาง ๆ คณิตศาสตรชวยใหคนมีเหตุผล ใฝรู พยายามคิดคนสิ่งแปลกใหม จึงเปน
รากฐานแหงความเจริญในดานตาง ๆ 
 2)  คณิตศาสตรเปนภาษาอยางหนึ่งมีภาษาเฉพาะของตนเอง ซ่ึงเปนภาษาที่กําหนดขึ้น
ดวยสัญลักษณที่รัดกุมและสื่อความหมายไดถูกตอง มีตัวอักษร ตัวเลขสัญลักษณแทนความคิดและ
เขาใจความหมายที่ตรงกัน 
 3)  คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีโครงสราง โดยเริ่มตนดวยเรื่องที่งาย ๆ เพื่อเปนพื้นฐานการ
นําไปสูเร่ืองอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง 
 4)  คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีแบบแผน การคิดทางคณิตสาสตรไมวาเรื่องใดจะตองคิดใน
แบบแผนมีรูปแบบ ทุกขั้นตอนจะมีเหตุผลมีคําตอบและจําแนกออกมาใหเห็นจริงได 
 5)  คณิตศาสตรเปนศิลปะอยางหนึ่งเชนเดียวกับศิลปะอื่น ๆ ความงามทางคณิตศาสตร 
คือ ความมีระเบียบ และความกลมกลืน นักคณิตศาสตรไดพยายามแสดงความคิด จินตนาการ
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่จะแสดงสิ่งใหมทางคณิตศาสตรออกมา 
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 คณิตศาสตรเปนพื้นฐานของการเรียนรูตางๆ ในชีวิตประจําวันเราใชคณิตศาสตรกันอยู
ทุกวันในบางครั้งอาจไมเปนในรูปของการเรียนการสอนแตอาจจะเปนการดําเนินชีวิตที่เกีย่วของกบั
ตัวเลข ระยะทาง เวลา  ฯลฯ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ถาไมมีพื้นฐานของคณิตศาสตรเขามาเกี่ยวของก็จะไมเกิด
ผลสําเร็จในกิจการงานตาง ๆ คณิตศาสตรเปนวิชาที่ทุกคนตองรู รูมากรูนอยข้ึนอยูกับความสามารถ
ของแตละบุคคล ดังนั้นจะเห็นไดวาคณิตศาสตรมีความจําเปนตอการเรียนรูและการดําเนินชีวิต 
 
 

2.3 ทฤษฎีการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในปจจุบัน  ผูสอนมีบทบาทสําคัญในการจัด

ประสบการณใหเหมาะสมกับผูเรียน  และพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  ทฤษฎีการเรียนรูมี
หลายทฤษฎี  แตผูวิจัยเลือกทฤษฎีตามแนวคิดของนักจิตวิทยาเพียเจต (Piaget) และบรูเนอร 
(Bruner)  มาใชพัฒนาความเขาใจทางคณติศาสตรของนักเรียน  ในการวิจัยคร้ังนี้ 
          2.3.1  ทฤษฎีของ  เพยีเจต    
          เพียเจต  (Piaget; อางถึงใน  สุรางค  โควตระกูล,  2541,  หนา  27)  นักจติวิทยาชาว
สวิส ไดสรางทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา  เปนทฤษฎีสําคัญที่มีสวนชวยใหการกาํหนดแนวทาง
จัดประสบการณการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน  ซ่ึงไดแบงขั้นการพัฒนาการทางสติปญญา
ไว  4  ขั้น  สรุปไดดังนี ้
           ขั้นที่ 1  ขั้นรับรูจากประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensory – motor  Stage)  
เรียกวา  “ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว”  ไดแก  เด็กแรกเกิดจนถึงประมาณ  2  ป  เด็กวัยนี้
มีพฤติกรรมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเปนสวนใหญ  การพัฒนาทางดานภาษา  ความคิดเปนไปอยาง
ชาๆ  จะเรียนรูจากการสัมผัส  การเรียนรูจากเด็กตองไดรับประสบการณตรง  และ    โดยทันที  ขั้น
นี้เปนขั้นเริ่มตนที่จําเปนตอการพัฒนาทางสติปญญาในชั้นถัดไปมาก  ตอนปลายของพัฒนาการวัย
นี้  จะบอกความแตกตางของสิ่งของได 
                        ขั้นที่ 2  ขั้นกอนที่จะคิดหาเหตุผลเปน (Pre – Operational  Stage)   เรียกวา “ขั้นกอน
ปฏิบัติการ”  เร่ิมอายุ  2 – 7 ป  เทียบไดกับชั้นอนุบาล  ซ่ึงในขั้นนีย้ังแบงออกเปน  2  ระยะ  คือ  ขัน้
กอนเขาใจความคิดรวบยอด (Pre – Conceptaul Thought)  อายุ  2 – 7  ป ความคิดของเด็กวยันี้ขึ้นอยู
กับการรับรูเปนสวนใหญ  ยงัไมสามารถที่จะใชเหตุผลและมีความคิดรวบยอด (Concept)  ไดอยาง
ลึกซึ้งและขั้นสามารถคิดไดดวยฌาน (Intuitive Thought) อายุ 4 – 7 ป คือ การคิดที่จะนําไปสูการ
แกปญหาเปนการเดาหรือคาดคะเนในปญหาเฉพาะหนาที่ไมมีการเตรยีมลวงหนามากอน  เดก็ในวยั
นี้มีความสนใจอยากรูอยากเห็น  ชอบซักถามเริ่มเลียนแบบผูใหญที่อยูใกลชิด 
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                            ขั้นที่ 3  ขั้นการใชความคิดดวยรูปธรรม (Concrete Operational  Stage)  เรียกวา  
“ขั้นปฏิบัติการรูปธรรม”  อายุ  7 – 12  ป  เทียบไดกับชั้น ป.1-6  เด็กวัยนี้เริ่มมีความคิดที่มีเหตุผล  
แตเปนความคิดที่ขึ้นอยูกับเหตุการณเฉพาะหนาและสิ่งที่เปนรูปธรรม  ยังไมเขาใจสิ่งที่เปน
นามธรรม  เรียนรูดวยการกระทําไดดีที่สุด  รูจักการจัดหมู  การแบงสิ่งของออกเปนพวก   
การเรียงลําดับอยางมีหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง  วัยนี้เด็กสามารถมองเห็นลักษณะของวัตถุ
ส่ิงของไดถึง  2  มิติในเวลาเดียวกัน  คือสามารถในการคิดยอนกลับ (Reversibility) เพียเจต  กลาว
วา  การคิดยอนกลับนี้เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาทางสติปญญาเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึง  
ความสามารถทางสมองที่จะคิดแกปญหาตาง ๆ  เด็กสามารถคิดหาเหตุผลไดจากวัตถุส่ิงของที่เปน
รูปธรรม  สามารถแกปญหาไดจากสิ่งที่เห็นเปนรูปธรรม  สามารถแบงประเภทสิ่งของได  จัด
เรียงลําดับได  สรางเกณฑในการแบงได  โดยตองไดเห็นของจริงที่มีตัวตน  สามารถเคลื่อนไหวได
คลองแคลว  สามารถมองทีละหลายมิติได  คิดและเห็นคุณสมบัติของวัตถุส่ิงของไดหลาย ๆ ดาน  
สามารถคิดยอนกลับได  มีความคิด  ความเขาใจ  ในการสรางสมมติฐานยาก ๆ  ไมได  เชน  ถาเอา
น้ําแข็งใสถวยแกว  ถามวา  หยดน้ําที่เกาะแกวดานนอกมาจากไหน  เด็กจะตอบวา  ซึมออกมาจาก
ถวยเพราะมองไมเห็นวามีละอองน้ําอยู  ไอน้ําเปนสิ่งที่มองไมเห็น เด็กวัยนี้จึงคิดและสรางมโนภาพ
ไมได 

ขั้นที่  4  ขั้นที่ใชความคิดดวยนามธรรม (Formal  Operational  Stage)  
เรียกวา  “ขั้นปฏิบัติการนามธรรม”  อายุ  12 – 14  ป เทียบไดกับขั้นมัธยม ขั้นนี้พัฒนาการทาง
สติปญญาถือวาอยูในระดับสูงสุด เพราะเด็กวัยนี้จะเริ่มคิดแบบผูใหญ คือเรียนรูและคิดในเชิง
นามธรรมไดดี  สามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากขอมูลที่มีอยู 
         2.3.2  ทฤษฎีของ  บรูเนอร  
         บรูเนอร  (Bruner;  อางถึงใน  สุรางค  โควตระกูล,  2541,  หนา  28)  กลาวถึง
ความสําคัญของการพัฒนาการทางสติปญญาขึ้นอยูกับอิทธิพลของสิ่งแวดลอม  หรือวัฒนธรรม
มากกวาพันธุกรรม  และการเรียนรูเกิดจากที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งเราในลักษณะเปนผูกระทํา  
การเรียนรูที่เกดิขึ้นจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางการรูคิด  โดยจะมีความคดิซับซอนเมื่อ
มีการเรียนรูมากขึ้นตามวยั  ซ่ึงบรูเนอรไดเสนอรูปแบบการสอนแบบคนพบ (Discovery  Learning)  
เปนการเรียนรูดวยตนเอง  ครูจําเปนตองใหความสําคัญกับความคิด  โดยเฉพาะในการสอนกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ครูควรเนนกระบวนการและการตีความหมายมากกวาผลลัพธ  โดยครู
ควรสงเสริมการสอนใหผูเรียนเปนผูลงมือกระทําและปฏิบัติดวยตนเอง  เปดโอกาสใหผูเรียนได
คนพบกฎเกณฑตาง ๆ  ในการเรียน  ครูและผูเรียนควรมีบทบาทรวมกนัในการอภิปราย  พูดคยุ  
แลกเปลี่ยนประเด็น  โดยครูสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือทําจริง 
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 ผลดีของการสอนแบบคนพบดวยตนเองมีดังนี้ 
             1)  ทําใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอน 
             2)  ไดเรียนโดยวิธีการคนพบดวยตนเอง  เปนการเปดโอกาสฝกความคิดและ 
การกระทํา  ไดเรียนรูวิธีจัดระบบความคดิ  วิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง 

               3)  ทําใหมีความรูคงทนและถายโอนการเรียนรูไดเนื่องจากผูเรียนตองแกปญหา 
               4)  คนพบวิธีแกปญหาดวยตนเองจึงทําใหความรูนั้นคงอยูไมสูญไปงาย  และ

เมื่อพบสถานการณใหม  กน็ําหลักการเรยีนรูเดิมไปใชไดอีกดวย 
               5)  ฝกใหผูเรียนไดเรียนโดยใชกระบวนการแสวงหาความรู  ไมใชเรียนโดยการ

ทองจํา 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอร  สรุปไดวา  เปนการ

เรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด  ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง   ไดลงมือปฏิบัติจริง  เปนการจัดการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู  และสามารถนําคณิตศาสตรไปประยุกตเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของชีวิตและสังคมไทยใหดียิ่งขึ้น 
      สุรางค  โควตระกูล  (2541,  หนา 227-228) กลาวถึงทฤษฎีการสอนและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาไวดังนี้ 
     โดยทั่วไปแลว  ความรับผิดชอบของครูอยางหนึ่งก็คือการสอนนักเรียนทุกคนใหเรียนรู
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว แตในทางปฏิบัติมักจะเปนไปไดยาก เพราะในหองเรียนหองหนึ่ง ๆ
ประกอบดวยนักเรียนหลายคนตอครูคนเดียวอยูแลว บางโรงเรียนมีนักเรียนมากถึง 50 กวาคน 
นักจิตวิทยาไดพยายามสรางทฤษฎีการสอน เพื่อชวยใหครูเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนแตแมวาครู
จะพยายามนําทฤษฎีการสอนไปประยุกตในหองเรียนก็ไมสามารถชวยใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู
จนมีความรอบรูในวิชาตาง ๆ ได ปญหาที่สําคัญก็คือความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน ทั้ง
ทางดานเชาวปญญา  ความสามารถ ความถนัด รวมทั้งความตองการ แรงจูงใจทัศนคติของนักเรียน
ที่มีตอการเรียน การใชวิธีสอนเพื่อนักเรียนทั้งหองเรียนในเวลาเทากัน จึงเปนการสอนนักเรียนเพียง
จํานวนหนึ่งเทานั้น นักเรียนที่มีความสามารถสูงมักจะเบื่อและไมสนใจเพราะสิ่งที่ครูสอนนักเรียน
รูอยูแลว สวนนักเรียนที่มีความสามารถต่ําก็จะไมเขาใจและไมสนใจในบทเรียน เพราะฉะนั้น
นักจิตวิทยาการศึกษาจึงไดคิดคนรูปแบบการสอนเปนรายบุคคลขึ้น ผูที่จะเปนครูในอนาคตควรจะ
ศึกษารูปแบบการสอนเปนรายบุคคล เพื่อจะไดนําไปดัดแปลงใชในการชวยนักเรียนทุกคนให
เรียนรูจนมีความรอบรูในวิชาทุกวิชา 
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     2.3.3 รูปแบบการสอนเปนรายบุคคล 
     การสอนใหนักเรยีนทกุคนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เปนความมุงหวังของนกัการศึกษา

และครู นักจติวิทยาการศึกษาจึงไดคนคดิทฤษฎีการสอนเปนรายบุคคลหรือบางครั้งเรียกรูปแบบ      
(Model) 

     การสอนเปนรายบุคคล หมายถึง การสอนนักเรยีนตวัตอตัวทีละคน หรือการสอน
นักเรียนกลุมหนึ่งที่มีลักษณะคลายคลึงกนัทางดานสตปิญญา ความสามารถ ความตองการและ
แรงจูงใจ  โดยที่ครูจัดวัตถุประสงคเฉพาะของหนวยเรียนหรือบทเรียน พรอมทั้งเนือ้หาและอุปกรณ
การเรียนรู เมื่อนักเรียนจบหนวยการเรียนจะไดรับการทดสอบ เพื่อจะทราบวาไดเรียนรูตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม เปาหมายของการสอนเปนรายบุคคลก็คือการสอนเพื่อใหนักเรยีนทกุ
คนเรียนรูจนเกิดความรอบรู แมวาจะมีผูสนใจเกี่ยวกับการสอนเปนรายบุคคลมานานแลว กย็ังไมมี
รูปแบบการสอนแบบใดแบบหนึ่งที่ไดรับความนิยมตอเนื่องมาจนปจจุบัน ในระหวางป ค.ศ. 1960 
ถึงตนป ค.ศ. 1970 รัฐบาลของประเทศสหรฐัอเมริกาไดใหเงินงบประมาณสนับสนุนการวิจยั
เกี่ยวกับรูปแบบการสอนเปนรายบุคคล นักจิตวิทยาการศึกษาของมหาวิทยาลัยพิทสเบอรกไดคิด
รูปแบบการสอนที่เรียกวา การสอนรายบุคคล (Individual Prescribed Instruction) หรือเรียกยอวา 
IPI และมหาวทิยาลัยวิสคอนซินไดใชรูปแบบการสอนการศึกษาเชิงแนะแนวรายบุคคล 
(Individually Guided Education) หรือ IGE นอกจากนี้มนีักจิตวิทยาทีส่นใจเกีย่วกับการเรียนการ
สอนเปนรายบคุคล ไดคิดรูปแบบการสอนเพื่อใหนกัเรียนเรียนรูจนเกิดความรอบรูอีกหลายทาน 
รูปแบบที่ไดรับความนิยมใชอยางแพรหลายในปจจุบันมี 2 รูปแบบ คือ ระบบการเรยีนการสอน
รายบุคคล (Personalized System of Instruction) และการเรียนเพื่อความรอบรู (Learning for 
Mastery) 

     รูปแบบการสอนรายบุคคล (Individual Prescribed   Instruction Model) ในป ค.ศ. 1964 
ศูนยการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยพิทสเบอรก รัฐเพ็นซิลวาเนีย ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรับเงินทุนการวิจัยรัฐบาลเพื่อทําการปรับปรุงการเรียนการสอนใน
โรงเรียนใหดีขึ้น คณะผูวิจัยไดคิดสรางรูปแบบการสอน IPI ขึ้นซึ่งเปนรูปแบบการสอนนักเรียน
เปนรายบุคคล เริ่มทดลองใชกับวิชาคณิตศาสตร และการอานในระดับประถมศึกษา หลักการใน
การสรางมีดงัตอไปนี้ 

         1) แบงวชิาที่จะตองสอนออกเปนหนวยเรยีนยอยพรอมทั้งระบุวัตถุประสงคเฉพาะ
ของหนวยการเรียนแตละหนวย 

         2) จัดเนื้อหาระดับตาง ๆ พรอมทั้งสรางวัสดุเกีย่วกบัการสอนเปนชุด ๆ  
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         3) เตรียมขอสอบที่จะใชประเมินความรูของนักเรียนกอนจดัหนวยเรียนให
นักเรียนใหเหมาะสมกับความสามารถ 

         4) เตรียมขอสอบเพื่อประเมินผลวานกัเรียนไดเรียนรู ตามวัตถุประสงคของหนวย
หรือไม 

 การใชรูปแบบการสอนแบบ IPI และบทบาทของครูมีดังนี ้
         1)  กอนจะจัดหนวยใหนักเรียนเปนรายบุคคลนั้น ครูจะตองทดสอบพื้นความรูของ
นักเรียน เพื่อจะไดจัดหนวยเรียนใหเหมาะสม 
         2) หลังจากที่ทราบพื้นความรูของนักเรียนแลว ครูจะชวยนักเรียนใหเลือกหนวย
เรียนที่เหมาะสมพรอมทั้งวัสดุประกอบการเรียนรู และกิจกรรมของหนวยเรียนนั้น เริ่มบทเรียนดวย
วัตถุประสงคที่นักเรียนทําไมไดในการทดสอบกอนเรียน (Pre – test)  
         3) หลังจากนักเรยีนจบแตละหนวยเรียนแลวก็ทีการทดสอบ เพื่อประเมินผลวา
นักเรียนไดเรียนรูตามวัตถุประสงคหนวยเรียนนั้นหรือไม นักเรียนแตละคนจะทราบความกาวหนา
ของตนในวิชาที่เรียนทันทหีลังจากไดทําการทดสอบ 
         4) ครูเปนผูเก็บขอมูลและบันทึกความกาวหนาของนักเรียน ถานกัเรียนตอบได
ตามวัตถุประสงคที่วางไวกจ็ัดหนวยเรียนใหมให แตถานักเรียนยังทําไมไดกจ็ะตองเรียนหนวยเดมิ 
โดยที่ครูใหความชวยเหลือเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมจนกระทั่งนักเรียนสามารถสอบหลังเรียน     
(Post – test) ไดตามวัตถุประสงคที่วางไว 

 
      2.3.4 เทคโนโลยีทางการศึกษา 
       การใชเทคโนโลยีในการศึกษานับวามบีทบาทสําคัญในการปรับปรงุการเรียนการสอน 

ใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึน้ ทุกครั้งที่มีผูประดิษฐเทคโนโลยีใหม ๆ ขึ้น นกัการศึกษาก็มกัจะทดลองใช
ชวยในการเรยีนการสอน ทุกครั้งที่มีผูประดิษฐภาพยนตรในการสอน และไดรับความนิยมมาก 
จนกระทั่งนักการศึกษา ไดกลาววา  การใชภาพยนตรในการสอนอาจจะตองทําใหเลิกใชหนังสือ
ตําราในโรงเรียน แมวาคําทาทายของนายเอ็ดดิสันจะไมเปนความจริง การใชภาพยนตรก็มีบทบาท
ในการเรยีนการสอนมาก โดยเฉพาะการฝกคนใหมีความสามารถและความถนัดพิเศษในระยะเวลา
อันสั้นระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากความจําเปนที่จะตองฝกขาราชการในหนวยตาง ๆ ให
ทํางานพิเศษ ซ่ึงไมเคยมีประสบการณ รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาไดลงทุนซื้อเครื่องฉาย
ภาพยนตรถึง 55,000 เครื่อง เพื่อจะใชเปนอุปกรณการสอน ปจจุบันนีก้ารใชเทคโนโลยีชวยในการ
สอนอาจจะใชอยางหนึ่งเพียงอยางเดยีว หรือใชแบบผสม การใชประเภทหลังไดผลดีมาก 
ความสําเร็จของมหาวิทยาลัยเปด เชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก็เนื่องมาจากการใช



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

26 

เทคโนโลยีหลาย ๆ แบบเชน การใชโทรทัศน วีดีโอเทป วิทยุ ชวยในการสอนเปนผลใหผูที่สนใจ
ใฝหาความรู สามารถที่จะเรียนรูไดแบบการศึกษานอกโรงเรียน โดยไมจําเปนทีจ่ะตองเขาไปเรียน
ในหองเรยีนตามปกต ิ

     นอกจากการใชเทคโนโลยีเปนอุปกรณการสอนแลวมีผูประดิษฐเครื่องชวยสอน 
(Teaching Machine) ขึ้นเพื่อสอนนักเรียน ผูที่ประดิษฐเครื่องมือดังกลาวขึ้นเปนคนแรก คือ            
ศาสตราจารย เพร็สซ่ี โดยนําเครื่องชวยสอนมาแสดงที่การประชุมของสมาคมจิตวิทยาแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 1925 เครื่องชวยสอนของเพร็สซ่ีไมไดรับความนิยม เพราะไมสะดวกใน
การใช ตอมาป 1954 ศาสตราจารยสกินเนอร (Skinner) ซ่ึงเปนเจาทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไข
แบบอ็อบเปอรแรนท ไดคิดเครื่องชวยสอน เปนเครื่องมอืชวยในการสอน ซ่ึงใชไดงายและสรางขึ้น
ตามทฤษฎีการเรียนรูโดยการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา นักเรียนที่เรียนรู  โดยใชเครือ่งชวยสอน
ดังกลาว  สามารถที่จะใชเวลาในการเรยีนรูตามความสามารถของตนและไดรับขอมูลยอนกลับวา 
สามารถที่จะใชเวลาในการเรียนรูซ่ึงตางกบัการสอนในหองเรียน นักเรียนสวนมากจะไมมีโอกาส
ไดรับขอมูลยอนกลับ และแรงเสริมจากครู เพราะครูไมมเีวลาที่จะใหกบันักเรียนทุกคนได แรก ๆ 
เครื่องชวยสอนของสกินเนอรไดรับการวจิารณมาก ซ่ึงสวนมากเกิดจากความกลวัวา เครื่องจักรจะ
มาแทนที่ แตเมื่อมีความเขาใจมากขึ้นวา สกินเนอรไมตองการที่จะใหเครื่องจักรมาแทนครู แตชวย
ครู จึงมีผูสนใจในการสรางโปรแกรมการสอนแบบเสนตรง (Liner Program) ของสกินเนอร ผล
พลอยไดจากการสอนแบบโปรแกรมมีหลายประการ เปนตนวา การคดิรูปแบบการสอนเปนราย 
บุคคล และการทําตําราแบบโปรแกรม (Program Text Books) รวมทั้งการสอนแบบโปรแกรมดวย
คอมพิวเตอรชวยสอนในการสอน เปนเทคโนโลยีใหมทีน่ักการศึกษาคาดหวังวาจะมอิีทธิพลตอ
การศึกษาในอนาคตเปนอยางมาก 
 

2.4  คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 
   คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาเปนการนําคอมพิวเตอรมาใชกับการจัดการเรียนการสอน 
                  ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541,  หนา 3-7) กลาวไววา คอมพวิเตอรการศึกษาหรือใน
ภาษาอังกฤษวา Computer-Based Education (CBE) มีความหมายเดียวกันกับคําวา Instructional 
Computing (IC) หรือInstructional Applications of Computer (IAC) ซ่ึงหมายถึง การนํา
คอมพิวเตอรมาใชทางการศกึษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อเปนการ
พัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพิ่มขดีความสามารถในการสอนของครูอาจารยและใน
ขณะเดียวกนักช็วยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดยีิ่งขึ้น ดังนั้นคําวาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาจะมี
ความหมายกวางมากและครอบคลุมการใชคอมพิวเตอรทางการศึกษาเกอืบทั้งหมด เหลือไวก็แตการ
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เรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพวิเตอรเทานัน้ คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer assisted instruction) ก็
เปนสวนหนึ่งของคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 
                    นักเทคโนโลยีการศึกษาทานแรกที่ไดพยายามแบงการใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
ไดแกRobert Taylor โดยเขาไดเขียนหนังสือช่ือ The Computer in the School Tutor, Tool, Tutee ซ่ึง
ไดแบงการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในโรงเรียนออกเปน 3 ลักษณะดวยกัน คือ การใชคอมพิวเตอร
ในลักษณะของติวเตอร  การใชคอมพิวเตอรในลักษณะของอุปกรณการเรียนการสอน และการใช
คอมพิวเตอรในลักษณะของผูเรียน โดยในลักษณะแรกนั้นก็คือ การนําคอมพิวเตอรมาทําหนาที่ของ
ครูผูสอนหรือติวเตอร กลาวคือ คอมพิวเตอรจะถูกใชในการนําเสนอบทเรียน คอยตอบคําถาม ให
คําแนะนําตาง ๆ ตลอดจนทดสอบและประเมินความเขาใจ ตัวอยางเชน การใหผูเรียนเรียนจาก
คอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน ในลักษณะที่สองนั้น ก็เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนอุปกรณการ
เรียนการสอนอยางหนึ่ง เชน การใชคอมพิวเตอรในการทําเกรดหรือพิมพเอกสารประกอบการสอน
เปนตน และ ในลักษณะสุดทาย ก็คือการสอนการเขียนโปรแกรมใหแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนสามารถ
ส่ังงานคอมพิวเตอรไดนั่นเอง ซ่ึงลักษณะนี้คอมพิวเตอรก็เปรียบเสมือนนักเรียน  ซ่ึงตองคอยรับ
คําสั่งจากผูสอนและผูสอนในที่นี้ก็คือผูเรียนการเขียนโปรแกรมสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอรนั่นเอง 
                 อยางไรก็ตามในปจจุบันเราสามารถจะแบงลักษณะของการนําคอมพิวเตอรเขาไปใชใน
การศึกษาออกเปน 5  ลักษณะดวยกนั 
                 2.4.1 คอมพิวเตอรกับการบริหาร โรงเรียนสวนใหญเร่ิมนําคอมพิวเตอรเขามาเพื่อ
นํามาใชในดานบริหาร โดยที่คอมพิวเตอรจะถูกนํามาใชในฝายธุรการ เพื่อชวยงานการประมวลผล
ขอมูลตาง ๆ เชน การทําทะเบียนประวัติของครู นักเรียนและเจาหนาทีใ่นโรงเรียน การจายเงินเดือน
ครูและเจาหนาที่ การพิมพใบแจงผลการเรียน การจดัตารางสอน ตารางสอบ การจัดเกบ็รายรับ
รายจายงบประมาณและขอมูลทรัพยสินของโรงเรียน ฯลฯ ทั้งนี้ถือเปนการชวยผูบริหารในหลาย ๆ 
ดาน  
  โดยเฉพาะการเตรียมขอมูล ประมวลผลและนําเสนอ เพื่อชวยในการตัดสินใจการ
แกปญหาตาง ๆนอกจากนี้ก็มีการนําคอมพิวเตอรมาใชชวยงานการพิมพทั่วไป เชน การออก
จดหมายรายงาน การประชุม จดหมายขาว เปนตน 
                   2.4.2  คอมพิวเตอรกับการจัดการการสอน คอมพิวเตอรกับการจัดการการสอน สามารถ
แบงได 2 ลักษณะ คือ 
         1) คอมพิวเตอรกับการจัดการการสอนทั่ว ๆ ไป คือ การใชคอมพวิเตอรในการเก็บ
สถิติตางๆ ตัวอยางเชน การเก็บสถิติของนักเรียนที่มาเขาเรียน ผลการสอนในแตละเทอม เกรด เฉลี่ย
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ฯลฯ ซ่ึงครูสามารถใชขอมูลสถิติที่ไดจากการประมวลนีม้าใชวางแผนการสอนตลอดจนปรับปรุง
หลักสูตรไดดวย 
         2) คอมพิวเตอรกับการจัดการการสอนคอมพิวเตอร คือ การใชคอมพิวเตอรในการ
สรางระบบในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและความตองการของผูเรียนเชนจํานวนครั้งที่เขาใช
ระบบ ระยะเวลาในการใช ผลสอบของเรียน ฯลฯ นอกจากนี้ก็มกีารใชคอมพิวเตอรสรางระบบใน
การวิเคราะหขอมูลนั้น ๆ เพื่อชวยวางแผนการเรียนของผูเรียนแตละคนและระบบการนําเสนอ
เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนซึ่งการ
นําเสนอเนื้อหานี้จะอยูในรูปแบบของบทเรียน ชวยสอนทางคอมพิวเตอร 
                               ความยุงยากในการจัดสรางระบบซึ่งตองใชเวลานานและการที่จะตองอาศัย
ความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญหลายฝาย โดยเฉพาะฝายเนื้อหาเพื่อการจัดสรางหลักสูตรที่สมบรูณ ทํา
ใหการใชคอมพิวเตอรในการจัดการการสอนไมไดรับความนิยมแพรหลายนักจะมีใชก็เปนระบบ
เล็ก ๆ ที่สรางโดยผูสอนที่มีความชํานาญสวนตัวในการสรางระบบคอมพิวเตอรกับการจัดการการ
สอนขึ้นมาใชงาน ตัวอยางของคอมพิวเตอรกับการจัดการการสอนในสหรัฐอเมริกาก็คือ ระบบเพล
โตที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยสแหงเออรบานา-แชมเปญจน ซ่ึงถือวาเปนตนแบบของคอมพิวเตอรกับ
การจัดการการสอนในสมัยตอ ๆ มา 
                   2.4.3  คอมพิวเตอรชวยสอน คอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอรเขาไปใชใน
การศึกษาในลักษณะของการนําเสนอการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร โดยท่ีคอมพิวเตอรจะทํา
การนําเสนอบทเรียนแทนผูสอนและผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง ในปจจุบันจะพบวามีการนํา
ส่ือประสมหรือมัลติมีเดีย (Multimedia) เขามาชวยในการนําเสนอเนื้อหาบทคอมพิวเตอรชวยสอน
ซ่ึงชวยเพิ่มประสิทธิภาพการนําเสนอเนื้อหาของคอมพิวเตอรชวยสอนไดมาก ทําใหคอมพิวเตอร
ชวยสอนไดรับความนิยมอยางแพรหลายมากขึ้น 
                   2.4.4  คอมพิวเตอรกับการเรียนการสอน คอมพิวเตอรกับอุปกรณการเรียนการสอนเปน
การนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือชวยในการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) การสรางสื่อการ
สอนและการสรางฐานขอมูลตาง ๆ สําหรับการนําเสนอเนื้อหาโดยใช คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
มัลติมีเดียนั้นจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ ของการสอนแบบบรรยายไดเปนอยางมากเนื่องจากการที่
ผูเรียนมีโอกาสที่จะไดสัมผัสกับสื่อตางๆ ไมวาจะเปน  ขอความ  ภาพหรือเสียง    เมื่อเปรียบเทียบ
กับการใชขอความแตเพียงอยางเดียว การนําเสนอในลักษณะนี้จึงมีขอไดเปรียบมาก  นอกจากนี้  
การนําเสนอเนื้อหาโดยใชคอมพิวเตอรนี้จําเปนตองมีอุปกรณเพิ่มเติม   เชน มี แอลซีดี โปรเจคเตอร
(LCD Projector)  จะทําหนาที่อานสัญญาณภาพ  จากหนาจอคอมพิวเตอร เพื่อทําการฉายภาพไปยัง
ฉากที่ไดเตรียมไวอยางไรก็ตามปจจุบันแอลซีดี โปรเจคเตอร LCD Projector  ยังเปนอุปกรณที่ยัง
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แพงอยู  การนํามาใชจริงในสถานศึกษาตางๆ  จึงยังไมแพรหลายนัก ปจจุบันซอฟตแวรที่ใชในการ
นําเสนอเนื้อหามีอยูหลายโปรแกรมดวยกัน แตโปรแกรมที่ดูเหมือนจะไดรับความนิยมมากที่สุดก็
คือ การนําเสนองาน ดวยโปรแกรม  ไมโครซอฟต พาวเวอร พอยต (Microsoft  Power point) 
                  การสรางสื่อการสอนและชวยงานการพิมพโดยใชคอมพิวเตอรจะชวยทุนแรงผูสอนได
มากทั้งนี้ก็เพราะ การแกไขเปลี่ยนแปลงตางๆ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถทําไดโดยงาย 
ทําใหผูสอนสามารถปรับเนื้อหาและขอมูลตางๆ ใหทันสมัยไดสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้
ความกาวหนาของซอฟตแวรในปจจุบัน ซ่ึงไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วก็ทําใหการสรางสื่อการ
สอนและงานพิมพที่ตองใชภาษาตางประเทศ หรือสัญลักษณแทนเสียงในภาษาตางๆ เปนไปไดดวย
ความงายดายการใชคอมพิวเตอรในการสรางฐานขอมูลตางๆ ก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการใช
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา การสรางฐานขอมูลบทคอมพิวเตอรนี้ก็เพื่อการนําขอมูลไปใชประโยชน
ในงานตางๆ 

  2.4.5  คอมพวิเตอรกับการติดตอสื่อสารและการคนหาขอมูล  
  การเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขาดวยกันเปนเครือขายโดยเฉพาะการเชื่อมตอเขากับเครือขาย

อินเทอรเน็ต (Internet) จะชวยใหผูใชสามารถแลกเปลี่ยนขาวสารและสอบถามความคิดเห็น ศกึษา 
ทําวิจยัรวมกับผูใชอ่ืนๆ ทั้งที่อยูในสถาบันเดียวกันและสถาบันตางๆ ทั่วโลก รวมทั้งการสั่งหรือสง
การบานผานทางเครือขายได โดยทั้งหมดนีท้ําไดโดยการใชบริการทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกสหรือ
ที่เรียกเปนภาษาอังกฤษสั้นๆวา อี-เมล (e-mail ยอมาจาก electronic-mail) พรอมทั้งบริการอื่นๆ ใน
การชวยคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต เชน การบริการขอมูลมัลติมิเดีย หรือที่เราเรียกวา WWW 
(World Wide Web), ระบบฐานขอมูลโกเฟอร (Gopher), ระบบคนเวส (WAIS) ฯลฯ  ซ่ึงแตละ
บริการก็จะมีลักษณะและการใชงานแตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามดูเหมือนวา World Wide Web  
นั้นจะไดรับความนยิมมากเปนพิเศษ   เพราะขอมูลที่ไดจากเว็บนั้นไมจํากัดเฉพาะแตเพียงขอมูล
ตัวอักษรหากสามารถเรียกขอมูลประเภทอืน่ๆ เชน เสียง ภาพ โปรแกรมฯลฯ มาดูได นอกจากนี้การ
เชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับเครือขายอินเทอรเน็ตยังทําใหผูใชสามารถคนหาหนังสือจากหองสมุด
ตางๆ การประชุมทางไกล (Teleconference) หรือเรียนทางไกล (Tel education)  ผานทางเครือขาย
ไดอีกดวย 
              ในปจจุบันนี้จะเห็นวาการศึกษานั้นไดมีการพัฒนาไปอยางมากมาย  ไดมีการนํา
คอมพิวเตอรมาใชเพื่อการศึกษาในหลายรูปแบบทั้งในดานการบริการ การจัดการสอน อุปกรณการ
เรียนการสอน และการสื่อสารคนหาขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่จะมาใชพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

30 

2.5 คอมพิวเตอรชวยสอน  
                 2.5.1 ความหมายคอมพิวเตอรชวยสอน 
                มีนักการศึกษาไดใหความหมายไวหลายทาน  ดังนี ้
 ขนิษฐา ชานนท (2543,  หนา 17) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนหมายถึง การนํา
คอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน โดยท่ีเนื้อหา แบบฝก และการทดสอบ จะถูก
พัฒนาขึ้นมาในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงมักเรียกวา (Courseware) ผูเรียนจะเรียนบทเรียน
จากคอมพิวเตอร โดยคอมพิวเตอรจะสามารถเสนอเนื้อหาวิชาซ่ึงอาจจะเปนทั้งในรูปตวัหนังสือ
และภาพกราฟฟก มีการถามคําถาม รับคําตอบ ตรวจคําตอบและแสดงผลการเรียนในรูปของขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) ใหแกผูเรียนใหกลับไปอานใหม 
                  วุฒิชัย ประสารสอย (2543, หนา 10) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา 
เปนการจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอน โดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อชวยถายโยงเนื้อหาความรู
ไปสูผูเรียน 
                   จีรารัตน ชิรเวทย (2542,  หนา 268) ไดสรุปความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน ไววา
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนระบบการเรียนการสอนแบบโปรแกรมชนิดหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร โดยผูเรียนจะศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนที่ออกแบบไว
อยางดีผานหนาจอของงคอมพิวเตอร เนื้อหาอาจแสดงในรูปของตัวอักษร กราฟก ภาพเคลื่อนไหว 

เสียง เปนตน หลังจากแสดงเนื้อหาในหัวเร่ืองหนึ่ง คอมพิวเตอรจะเสนอแบบฝกหัดใหผูเรียน
ทบทวนความเขาใจ และสนองตอบตอส่ิงนั้นผานทางแปนพิมพ หรือ เมาส หลังจากนั้นคอมพิวเตอร
จะใหขอมูลยอนกลับ เพื่อใหนักเรียนทราบวาการสนองตอบตอกิจกรรมที่ผูเรียนกระทําลงไปนั้นถูก
หรือผิด แลวคอมพิวเตอรจะเสนอเนื้อหากรอบตอไป 
                 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541, หนา 7) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการ
เรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอ ส่ือ
ประสม  อันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ  กราฟ  ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน และเสียง เพื่อ
ถายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมาก
ที่สุด  โดยที่คอมพิวเตอรชวยสอนจะนําเสนอเนื้อหาทีละหนาจอภาพ  โดยเนื้อหาความรูใน
คอมพิวเตอรชวยสอนจะไดรับการถายทอดในลักษณะที่แตกตางกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยูกับธรรมชาติ
โดยชาติ และโครงสรางของเนื้อหา โดยมีเปาหมายสําคัญคือ การไดมาซึ่งคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี
สามารถดึงดูดความสนใจของผู เ รียน  และกระตุนใหผู เรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรู 
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว ซ่ึงผูเรียนเกิดการเรียนรู
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จากการมีปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบพรอมทั้งการไดรับผลปอนกลับอยางสม่ําเสมอกับเนื้อหาและ
กิจกรรมตาง ๆ 
                  จากความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนที่กลาวมาขางตน พอสรุปความหมายของ
คอมพิวเตอรชวยสอน ไดวาคอมพิวเตอรชวยสอนเปนระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
โปรแกรมชนิดหนึ่งที่ใชส่ือคอมพิวเตอรนําเสนอบทเรียนที่ไดรับการจัดระบบ และออกแบบ
บทเรียนเปนอยางดี โดยใชส่ือประสม ซ่ึงผูเรียนจะเรียนรูสาระเนื้อหาผานทางจอคอมพิวเตอรตาม
ความตองการของตนเอง โดยที่ผูเรียนจะตองมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรและผูเรียนจะไดรับ
ขอมูลยอนกลับ ทันที เพื่อทราบผลการทํากิจกรรม ของตนเอง              
 
                2.5.2  หลักการพื้นฐานในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
                การสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน นักการศึกษาไดสรุปหลักการพื้นฐานสําคัญไวดังนี้ 
 ประหยัด จิระวรพงศ  (2539,  หนา 201) 
       1)  เปนความตองการที่จะสนองการสอนเปนรายบุคคล 
       2)  เปนการเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรูใหมในการเรียน 
       3)  เปนการแกปญหาการขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ 
       4)  เปนการสนองความตองการ การพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต 
       5)  เปนการชวยใหผูเรียนมีประสิทธิภาพ โดย 
       (1)  มีการเสริมแรงทันที  
       (2)  มีการแกไขขอผิดพลาดจากการตอบ 
       (3)  มีการจัดเวลา (time sharing) ของผูเรียน 
        (4)  มีการฝกซํ้าในการที่ตอบคําถามผิดโดยคอมพวิเตอรจะสั่งอัตโนมตัิหรือซอม
เสริมให 
        (5)  มีการปฏิบัติดวยตนเองมีการเรียนตามความสามารถ 
       6)  การเตรยีมคําสอนหรอืโปรแกรมการสอนสมบูรณถูกตองตรงตามหลักสูตร 

 

     2.5.3  ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
                   บูรณะ  สมชัย (2538,  หนา 26-27)  กลาวถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวา บทเรยีน 
CAI เปนบทเรยีนที่ประยุกตมาจากบทเรียนโปรแกรมของ B.F Skinner โดยใชโปรแกรมเปน
อุปกรณนําเสนอบทเรียน ซ่ึงมีลักษณะเปนโมเดล 2 แบบ คือ  
       1) แบบเชงิเสน (Linner Programming) เปนบทเรยีนที่ตองเรียนที่ละหนวย
ตามลําดับ จะเรียนขามหนวยไมได 
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เฟรม เฟรมเฟรม เฟรม เฟรมจบ 

       2) แบบไมเชิงเสน หรือ แบบสาขา (Branching Programming) เปนบทที่โยงระหวาง
หนวยถึงกันไดตามความตองการ ผูเรียนเลือกเรียนหนวยตาง ๆ ที่จัดไวตามระดับความสามารถของ
ตนเอง 
  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนถูกพัฒนามาจากบทเรียนโปรแกรม จากหลักการดังกลาว 
ไพโรจน เบาใจ (2520,  หนา 3-8) กลาวถึง ประเภทของบทเรียนโปรแกรมวาสามารถแบงไดเปน    
2 ประเภทใหญ ๆ คอื 
      1)  บทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรง (Linear Programe) เปนบทเรียนที่ผูเรียนตอง
เรียนเรียงลําดบัทีละเฟรมตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จนเฟรมสุดทายจะขามเฟรมใดเฟรมหนึ่งไมได 
ดังนั้นไมวาคนเรียนเกงหรอืเรียนออน ทกุคนตองไดเรียนทุกเฟรม แตอาจจะใชเวลาไมเทากันขึน้อยู
กับสติปญญาของแตละคน การเขียนบทเรยีนแตละเฟรมควรใหเนื้อหาทีละนอย เร่ิมจากงายไปสู
ยาก และมีความตอเนื่องกันตามลําดับเนื้อหา ดังภาพ 2 
 
 
 
 

                          
 
 
 

ภาพ 2  บทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรง (Linear Programme ) 
(ที่มา: ไพโรจน เบาใจ,  2520,  หนา 3-8) 
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สาขา สาขา 

สาขา สาขา สาขา 

สาขา 

                     2)  บทเรียนโปรแกรมแบบแตกสาขา ( Branching Programme ) เปนบทเรียนที่
ผูเรียนทุกคนไมจําเปนตองเรยีนทุกเฟรมก็ได เพราะผูเรียนสามารถขามเฟรมไดโดยไมตองเรียนบาง
เฟรมสวนคนที่เรียนออนอาจจะจบชา เนื่องจากบางครั้งที่เมื่อเรียนเฟรมใดไมเขาใจจาํเปนตองแตก
สาขาไปเรียนเฟรมอื่น ๆ อีกตามที่บทเรียนกําหนดไวใหแตกสาขาไปทีใ่ด เมื่อเสร็จแลวจะกลับมา
เร่ิมเรียนเฟรมใดตอไป ดังภาพ 3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพ 3  บทเรียนโปรแกรมแบบแตกสาขา ( Branching Programme) 
(ที่มา: ไพโรจน เบาใจ,  2520,  หนา 3-8) 
 
 
 บางครั้งผูเขียนโปรแกรมอาจเขียนบทเรียนผสมกันคือ มีทั้งแบบเสนตรง และแบบสาขา 
รวมกัน เรียกบทเรียนแบบนี้วา บทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรงผสมสาขา (Branierstyle) คือ 
branching – linear มีอีกหลายลักษณะดังนี้ 
     (1)  การแตกสาขาแบบวนซ้ํา (Remedial loops) การแตกสาขาแบบนี้มีลักษณะ
เปนบวง (loop) แตกแลวกลับมาที่เฟรมยืนเดิมแลวจึงเรียนเฟรมยืนตอไปสาขามีตั้งแต 2 สาขา ขึ้น
ไป   ดังภาพ 4 
 
 
 
 

เฟรม
เร่ิมตน 

เฟรมยืน1 เฟรมยืน2 เฟรมยืน3 เฟรมจบ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

34 

เฟรมจบ 

สาข สาข สาข
สาข

สาข
สาข สาข สาข

 
ภาพ 4  การแตกสาขาแบบวนซ้ํา (Remedual loop) 
(ที่มา : ไพโรจน เบาใจ,  2520, หนา 3-8) 
 

              (2)  การแตกสาขาแบบกรอบตอ (Secondary Tracks) บทเรียน แบบแตกสาขานี้ 
เมื่อผูเรียนเรียนเฟรมยืน 1 แลว และ ตอบคําถามได ก็ผานไปเรียน เฟรมยืน 2,3  ไปเรื่อย ๆ จนจบ 
ถาเรียนเฟรมยืน 1 แลว ตอบคําถามไมถูกจะมีคําส่ังใหไปเรียนเฟรมสาขา 1 ถาตอบถูกใหไปเรียน
เฟรมสาขา 2 หากยังไมเขาใจในเฟรมในเฟรมสาขา 1 ก็จะแตกไปยังเฟรมสาขา 2 แลวกลับไปยัง
เฟรมยืน 2 สวนการแตกสาขาของเฟรมยืนอื่น ๆ ก็ทําในทํานองเดียวกัน  ดังภาพ 5 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5   การแตกสาขา แบบ (Secondary Tracks) 
(ที่มา : ไพโรจน เบาใจ,  2520, หนา 3-8) 

เฟรมยืน เฟรมยืน เฟรมยืน 

สาขา 

สาขา สาขา 

เฟรมยืน 1 
เฟรมยืน 2 เฟรมยืน 3 

เฟรมจบ 

สาขา 
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เฟรม เฟรมยืน เฟรมยืน เฟรมยืน เฟรมจบ 

                        (3)  การแตกสาขาแบบขามกรอบ (Gate  Frames) เปนการแตกสาขาแบบขามเฟรม
ยืนหลาย ๆ เฟรมเมื่อเขาใจ ในเฟรมเริ่มตนแลวในทํานองเดียวกัน เมื่อเรยีนเฟรมตอไปแลวเกดิมี
ปญหาไมสามารถเรียนตอไปได จําเปนตองถอยหลังกลับมาเรียนเฟรมยืน 1 อีกครั้ง เพื่อเสริมความรู
ที่เปนพื้นฐานทําเชนนี้ไป    เร่ือย ๆ ดังภาพ 6                                                            
                                                                                  ถอยหลัง ( wash – back) 

 
 
 
 
                                                                                  เดินหนา  ( wash –ahead) 
 
ภาพ 6  การแตกสาขาแบบ ( Gate Frames) 
(ที่มา : ไพโรจน เบาใจ,  2520, หนา 3-8) 
 
                     2.5.4 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
       การสรางโปรแกรมบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง โดยการออกแบบโปรแกรมจะเริ่มตนจากการใหส่ิงเราแก
ผูเรียนประเมนิการตอบสนองของผูเรียนใหขอมูลยอนกลับ เพื่อการเสริมแรงและใหผูเรียนเลือกสิ่ง
เราลําดับตอไป สามารถจําแนกประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนได 11 ประเภท 
(กิดานันท มลิทอง,  2531,  หนา 187-191)  ดังนี้ 
            1) การสอน การทบทวน หรือการศึกษาเนื้อหาใหม (Tutorial in Struction) เปน
โปรแกรมที่เสนอเนื้อหาความรูเปนเนื้อหายอย ๆ แกผูเรียนในรูปแบบขอความ ภาพ เสียง หรือ
หลายรูปแบบรวมกันแลวใหผูเรียนตอบคาํถาม คําตอบนั้นจะไดรับการวิเคราะหขอมูลยอนกลับ
ทันที แตถาผูเรียนตอบคําถามนั้นซ้ําหรือผิด ก็จะใหทบทวนใหมจนกวาจะตอบถูก จงึเรียนเนื้อหา
บทใหมตอไปเหมาะสําหรับการสอนขอมูลเกี่ยวกับขอเท็จจริง เพื่อการเรียนรูกฎเกณฑ หรือวิธีการ
แกปญหาตาง ๆ 
          2) การฝกทักษะและการทําแบบฝกหัด (Drill & Practice) เปนที่รูจักกันดีตั้งแต
เร่ิมแรก โดยมกัจะเริ่มตนดวยการเตรียมเนือ้หามาใหอาน แลวใชแบบฝกหัดเปนการวดัความเขาใจ 
ทบทวนและชวยเพิ่มพูนความรูหรือความชาํนาญแตแบบฝกหัดในลักษณะนี้มักจะเปนบทเรียน
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ส้ันๆ ที่นิยมกนัมาก แบบหนึ่งก็คือ จับคูชีถู้กกับถูกและผิดกับผิด และเลือกขอที่ถูกจากตัวเลือก 3 -5 
ตัว การสอน ใน ลักษณะนี้ตองทําเปนโปรแกรมบทเรียน คือคอย ๆ เพิ่มเนื้อหาโดยเริม่จากงายไป
จนถึงยาก การเก็บคะแนนการเรียนรูของผูเรียนเปนสวนสําคัญมากดวยบางโปรแกรมอาจจะบังคับ
ใหผูเรียนทาํแบบฝกทบทวนจนกวาจะถูกตองถึงรอยละ 80 ถึงจะถือสอบผานก็ได 
           3)  สถานการณจําลอง (Simulation) หรือการจําลองสถานการณใชในการเรยีน
การสอนจําลองความเปนจรงิโดยตัดรายละเอียดตาง ๆ หรือนํากิจกรรมที่ใกลเคียงกบัความเปนจรงิ
มาใหผูเรียนไดศึกษานั้น เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดพบเหน็ภาพจําลองของเหตุการณ เพื่อการ
ฝกทักษะและการเรียนรู ไดโดยไมตองเสีย่งภยั หรือคาใชจายมากนัก รูปแบบของโปรแกรม
บทเรียนสถานการณจําลอง อาจจะประกอบดวยการเสนอความรูขอมูลการแนะนําผูเรียนเกีย่วกับ
ทักษะ การฝกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความชํานาญ ความคลองแคลว และการใหเขาใจถึงซึ่งการเรียนรู
ตางๆ ในบทเรยีนจะประกอบดวยส่ิงทั้งหมดเหลานี้ หรือมีเพียงอยางหนึ่งอยางใดกไ็ดมี 3 ลักษณะ  
              (1) การจําลองสภาพแบบการทํางาน (Task performance simulation) เชน 
การจําลองสภาพการบิน การขับรถ 
                     (2) การจําลองสภาพแบบจําลองของระบบ (System modeling simulation ) 
เชน จําลองระบบจัดการจราจรวันเวยในนครหลวงดูวาจะมีปญหาอยางใดหรือไม กอนจะลงมือขับ
บนถนน จริง ๆ 
                     (3)การจําลองสภาพแบบประสบการณ (Experience encounter simulation)  
เชน การลองใหผูทดลองทํางานบางอยาง 
              4) เกมเพื่อการสอน (Instruction games) เปนที่ยอมรับกันมานานแลววาการเลน
เกมเปนกิจกรรมที่ใหความสนุกสนานและหากเลือกเลนใหเปนแลวเกมจะชวยใหเกิดการเรียนรูเปน
อยางดีเกมนั้นมีเปาหมายที่แนนอนผูเลนจะตองพยายามใหบรรลุเปาหมาย คือ ชัยชนะ โดยตอง
คํานึงถึงกฎเกณฑตาง ๆ ประกอบดวยตลอดเวลา ในหลายกรณีเกมจะเหมือนกับการจําลองภาพ 
หรือการจําลองสถานการณ เกมเพื่อการสอนนั้นมี 2 ประเภท คือการแขงขัน ละการรวมมือ เกมการ
แขงขันมองแตชัยชนะ สอนใหเปนตัวของตัวเอง ใหอยากพบความสําเร็จ สวนเกมความรวมมือ
มักจะเปนการแกปญหาเปนกลุม การทํางานเปนทีม เชน เกมที่คนกลุมหนึ่งไปทิ้งไวบนเกาะที่มี
ทรัพยากรจํากัด ผูเลนแตละคนจะถูกกําหนดใหอยูรอด 
              5)การคนพบ  (Discovery) ประสบการณเปนครูที่ดี การใหโอกาสผู เ รียนมี
ประสบการณในดานตาง ๆ มาผูเรียนจะแกไขโดยการเรียนรูจากประสบการณของตน โดยการ
เสนอปญหาใหผูเรียนแกไขดวยการลองผิดลองถูก หรือวิธีจัดระบบเขามาชวย เชน นักขายที่มีความ
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สนใจจะขายสินคาเพื่อเอาชนะคูแขง โปรแกรมจะจัดใหมีสินคาหลายประเภท เพื่อใหนักขาย
ทดลองจัดแสดงและเลือกวิธีการ วาจะขายสินคาอยางไร จึงจะทําใหลูกคาซื้อสินคาของตน 
                   6) การแกปญหา (Problem – solving) เปนการใหผูเรียนฝกการคิด การ
ตัดสินใจโดยมีการกําหนดเกณฑใหแลว ใหผูเรียนพจิารณาไปตามเกณฑนั้นโปรแกรมการแกปญหา
แบงไดเปน 2 ชนิด คือ โปรแกรมที่ใหผูเรียนเรียนเอง และโปรแกรมที่มีผูเขียนจัดไวแลวเพื่อชวย
ผูเรียนในการแกปญหานั้นโดยที่คอมพวิเตอรจะชวยในการคิดคํานวณและหาคําตอบที่ถูกตองใหใน
กรณีนี้คอมพวิเตอรจึงเปนเครื่องชวยเพื่อใหผูเรียนบรรลุถึงทักษะของการแกปญหาโดยการคํานวณ
ขอมูลและจัดการสิ่งที่ยุงยากซับซอนให แตถาเปนการแกปญหาโดยใชโปรแกรมทีม่ีผูเขียนไวแลว
คอมพิวเตอรจะทําการคํานวณในขณะที่ผูเรียนเปนผูจดัการแกปญหาเหลานั้นเอง 
                    7) การทดสอบ (Test) การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการทดสอบ มิใชเปน
เพียงเพื่อปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบเพื่อวัดความรูของผูเรียนเทานั้น แตยังชวยใหผูสอนมี
ความรูสึกที่เปนอิสระจากการผูกมัดทางดานกฎเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการทดสอบไดอีกดวย เปนการ
ทดสอบแบบมีปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับผูเรียน หรือผูที่ไดรับการทดสอบ ซ่ึงเปนที่นา
สนุก และนาสนใจกวา พรอมกันนั้นก็อาจเปนการสะทอนถึงความสามารถของผูเรียนที่จะนํา
ความรูตาง ๆ มาใชในการตอบไดอีกดวย 
 การใชคอมพิวเตอรชวยสอนในการทดสอบ มักจะตองรวมการทดสอบเปนการวัดผล
สัมฤทธิ์ของผูเรียนไปดวย โดยผูทําจะตองคํานึงถึงหลักตาง ๆ ดังนี้ 
                     (1) การสรางขอสอบ 
                     (2) การจัดการสอบ 
                     (3) การตรวจใหคะแนน 
                     (4) การวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ 
                     (5) การสรางคลังขอสอบ การจัดใหผูสอนสุมเลือกขอสอบเองได 
                 8) การสนทนา (Dialogue) วิธีไดรับความนิยมมากเชนกนัถึงแมวาวิธีทําจะ
คอนขางยุงยาก กลาวคือ พยายามใหเปนการพูดคุยระหวางผูสอนและผูเรียน โดยเลียนแบบการสอน
ในหองเรยีน เพียงแตวาแทนที่จะเปนเสียงก็เปนตัวอักษรบนจอภาพ และยังมกีารสอนดวยการตั้ง
ปญหาถาม ลักษณะในการใชแบบสอบถามก็เปนการแกปญหาอยางหนึง่ เชน บทเรียนวิชาเคมีอาจ
ถามหารสารเคมีบางชนิด ผูเรียนอาจโตตอบดวยการใสชื่อสารเคมีที่เปนคําตอบ หรือบทเรียน
สําหรับนักเรียนแพทย อาจเปนการสมมุติสภาพของคนไข เพื่อใหผูเรียนกําหนดวิธีการรักษาใหกไ็ด 
                 9) การสาธิต (Demonstration) เปนวิธีการสอนที่ใชในวิชาคณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตรเปนสวนใหญ โดยครูจะเปนผูแสดงใหนกัเรียน เชน แสดงขั้นตอนที่เกีย่วกับทฤษฎีทาง
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วิทยาศาสตรการสอนโดนสาธิตดวยคอมพิวเตอรจะคลายกับการสอนแบบสาธิตทั่วไป แตมีความ
นาสนใจเนื่องจากการสอนแบบสาธิตดวยคอมพิวเตอร จะใหเสนกราฟที่สวยงาม มสีี และเสียง
ประกอบได เชน การสาธิตเกี่ยวกับวงโคจรของดาวเคราะหในระบบสริุยจักรวาลการหมุนของ
โลหิต เปนตน 
                 10) การไตถาม (Inquiry) ใชเพื่อคนหาขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หรือ
ขาวสารที่เปนประโยชนในแบบใหขอมูลขาวสาร บทเรียนมีแหลงเก็บขอมูลที่เปนประโยชน 
สามารถแสดงไดทันทีที่ผูเรียนตองการดวยระบบที่งายผูเรียนสามารถทําไดโดยการกดหมายเลข
หรือใสรหัส หรือ ตัวยอของแหลงขอมูลนั้น ๆ คอมพิวเตอรก็จะแสดงขอมูลซ่ึงเปนคําตอบที่ผูเรียน
ถาม 
                 11) แบบรวมวิธีการตาง ๆ เขาดวยกัน (Combination) คอมพิวเตอรสามารถ
สรางบทเรียนไดหลายแบบรวมกันได ตามธรรมชาติของการเรียนการสอนซึ่งมีความตองการวิธีการ
สอนหลายแบบ โดยพิจารณาจากวตัถุประสงคการเรียนการสอนผูเรียน องคประกอบ หรือภารกิจ
ตาง ๆ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอาจมีทั้งลักษณะทีเ่ปนการใชเพื่อการสอน (Tutorial) เกม 
(Games) การไตถาม (Inquiry) รวมทั้งประสบการณการแกปญหา (Problem solving) 
 
 

                     2.5.5  ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
      บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดรับการยอมรับจากนกัการศึกษาแลววามีขอดเีปน
อยางมากตอการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการเรียนรูเพื่อตอบสนองตอการเรยีนรูเปนรายบคุคล ขอดีที่สําคัญของ
คอมพิวเตอรชวยสอน แบงได เปนขอดี สําหรับผูเรียน และขอดีสําหรับผูสอน (สุพัฒน วัฒนะ
พิบูลย,  2541,  หนา 115) ดังนี้ 

                 1) ขอดีสําหรับผูเรียน 
                                     (1) ผูเรียนสามารถไดเอกภาพตามอัตราความกาวหนาของตนเอง 

                     (2) มีการใหผลยอนกลับทันทดีวยภาพ เสียง สีสันที่สวยงาม ทําใหผูเรียน
สนุกสนานตื่นเตนไมเกิดความเบื่อหนายกับบทเรียน 
                                     (3) ชวยใหผูเรียน เรียนไดและรวดเร็วกวาเรยีนตามปกต ิ
                                     (4) สามารถประเมินผลการเรียนรูไดทันทวงท ี

                     (5) ฝกใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล 
                                     (6) ปลูกฝงนิสัยความรับผิดชอบใหผูเรียน เนื่องจากเปนการศกึษารายบุคคล 
ผูเรียนตองรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 
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                     (7) ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยางเต็มที่ 
                                     (8) ผูเรียนเลือกบทเรียนไดหลายแบบ ไมทําใหเกิดความเบื่อหนาย 

                       (9) สรางแรงจงูใจใหแกผูเรียน เพราะเปนสิ่งแปลกใหม 
                  2) ขอดีสําหรับผูสอน 

                                    (1)  ผูสอนมีเวลาในการดูแลเอาใจใส การเรียนของผูเรียนเพิ่มขึ้น 
                                    (2) ผูสอนมีเวลาในการศึกษาหาความรูเพิ่มเตอมเพื่อพัฒนาความสามารถ 
และประสิทธิภาพในการสอนของตนเองใหดีขึ้น 
                                    (3) ชวยลดเวลาในการสอนบทเรียนหนึ่ง ๆ เพราะผลจากการวิจัยสวนใหญ
พบวา บทเรียนที่มีลักษณะเปนแบบโปรแกรม สามารถสอนเนื้อหาไดมากกวาการสอนแบบอื่น ๆ 
โดยใชเวลานอยกวา ผูสอนจึงสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาและแบบฝกหดัไดอยางเต็มที่ ตามความ
เหมาะสมและความตองการของผูเรียน หรือตามที่ผูสอนเห็นสมควร 
                                    (4) เปนเครื่องมือสําหรับผูสอนในการสาธิตเรื่องยาก และซับซอน ใหเขาใจ
งายดวยการใชภาพ แสง สี เสยีง และภาพเคลื่อนไหวตาง ๆ ในบทเรียน 
                                    (5) ผูสอนสามารถปรับปรุงแกไขบทเรียนไดโดยงายสามารถเพิ่มเติมเนื้อหา 
และรายละเอยีดของบทเรียนตามที่ตองการ 
                                    (6) ชวยในเรื่องของการบันทึกคําตอบคําถามและการประเมนิของผูเรียน 
ผูสอนสามารถควบคุมคุณภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนได 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนับวามีขอดีหลายประการทั้งตอผูเรียนและครูผูสอน ซ่ึง
นาจะเปนทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง สําหรับการจัดการเรยีนการสอนในชั้นเรียน ในการนําสื่อการ
เรียนการสอนมาใชพัฒนาการเรียนของผูเรียน  

 
 

    2.5.6  ขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
                  ถึงแมวาขณะนี้ราคาเครื่องคอมพิวเตอรและคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับคอมพวิเตอรจะ
ลดลงแลวก็ตาม แตการที่จะนําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชในวงการศึกษาในบางสถานที่นั้น 
จําเปนตองมีการพิจารณากนัอยางรอบคอบเพื่อใหคุมกับคาใชจาย ตลอดจนการดูแลรักษา 
                                 แตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนก็ไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มที่ ซ่ึงสาเหตุที่
สําคัญสงผลใหการใชคอมพวิเตอรชวยสอนในการศึกษาไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มที่นั้น ไดแก  
                                 1) ขาดบุคลากร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหไดบทเรียนที่
มีประสิทธิภาพนั้นตองประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาหลักสูตร ผูเชี่ยวชาญดานการสอน 
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ และผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมคอมพิวเตอร (ชวงโชติ พันธุเวช, 2535, หนา 50-
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51) แตปจจุบันการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมักใชคนคนเดียว คือเปนทั้งผู เขียน
โปรแกรมนักออกแบบบทเรียน และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ลักษณะนี้มีจุดออน คือ ถามีทักษะใน
การเขียนโปรแกรมก็จะขาดความรูความสามารถเรื่อง การออกแบบบทเรียน ผูพัฒนาจึงตองเปน
กลุมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ ประกอบกัน (ยืน ภูวรวรรณ, 2542, หนา 1-11) ซ่ึงจะ
พบวาบุคลากรเหลานี้มีจํานวนนอย 
                            2) ขาดแคลนเครื่องมือในการพัฒนาบทเรียนภาษาไทย หรือ ระบบชวยเขยีน
บทเรียนภาษาไทยที่อํานวยความสะดวกในการเขียนและราคาไมแพง การเขียนบทเรียนดวย
ภาษาคอมพวิเตอรตองอาศัยเวลา และความอุตสาหะมาก 
                            3) ปญหาดานอุปกรณเครือ่งมือตาง ๆ ที่ตองมาใชประกอบกันเพื่อใหไดระบบ
คอมพิวเตอรชวยสอนที่สมบรูณ อีกทั้งปญหาเรื่องราคา การขาดงบประมาณสนับสนุน (ฉลอง      
ทับศรี,  2535, หนา 8) 
                            4) ปญหาดานลิขสิทธิ์หรือการปกปองผลประโยชนของผูริเร่ิมพัฒนาโปรแกรมใน
ประเทศไทยมเีพิ่มขึ้นนอยเนือ่งจากไมมีผูผลิตมากนัก ประกอบกับเมื่อสรางโปรแกรมไดแลวไม
สามารถจําหนายได เพราะผูใชสวนมากไมซ้ือ แตทําสําเนา ดังนั้น โปรแกรมที่มีอยูสวนใหญจะเปน
ของฟรี แมวาปจจุบันจะมีบริษัทซอฟแวรขายในประเทศไทยเอง แตเทียบกับผลประโยชนที่ควรพึง
มีพึงไดจะนอยมากเมื่อเทยีบกับบริษัทผลิตซอฟแวรของตางประเทศ  (ฉลอง ทับศรี,  2535, หนา 8)
อยางไรก็ตามรัฐบาลไทยก็ไดตระหนักถึงปญหาขอนี้และแกไขเปลี่ยนแปลงลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 ให
การคุมครองคอมพิวเตอรซอฟตแวร อันสงผลใหการพัฒนา และการแขงขันในการจัดจําหนาย
ซอฟแวรมากขึ้น ราคาของซอฟตแวรกจ็ะถูกลง 
                            5) ปญหาขาดผูเผยแพรและขาดการยอมรับ ในปจจุบนัแมวาจะมกีารสราง และ
พัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนมาแลวไมต่ํากวา 7 ป  แตมนีอยคนที่ทราบวาคอมพิวเตอรชวยสอนใน
ประเทศไทยมอีะไรบาง เพราะขาดการเผยแพรสูคนภายนอกวงการศึกษา (ฉลอง ทับศรี,  2535, 
หนา 9) 
                            6) จากสภาพปญหาดังกลาว จึงมีความจาํเปนอยางยิ่งในการกระตุนใหเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงสิ่งที่จําเปนที่สุด ไดแก การหาวิธีการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เหมาะสมและมคีุณภาพ ซึ่งชวยใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ มี
บทเรียนที่ดี และเพียงพอกับการเรียนการสอน 
               7) การออกแบบคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียนการสอนนั้น นับวายังมีนอย เมื่อ
เทียบกับการออกแบบโปรแกรมเพื่อใชในวงการดานอื่น ๆ ทําใหโปรแกรมบทเรียนการสอนโดยใช  
คอมพิวเตอรชวยสอนมีจํานวนและขอบเขตจํากัดที่จะนํามาใชในวิชาตาง ๆ 
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               8) การที่จะใหผูสอนเปนผูออกแบบโปรแกรมบทเรียนเองนั้น นับวาเปนงานที่
ตองอาศัยเวลา สติปญญา และความสามารถ 
               9) เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการวางโปรแกรมบทเรียนไว
ลวงหนา จึงมีลําดับขั้นตอนในการสอนทุกอยางตามที่วางไว  ดังนั้น การใชคอมพิวเตอรชวยสอนจึง
ไมสามารถชวยในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียนได 
               10) ผูเรียนบางคน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนที่เปนผูใหญอาจจะไมชอบลักษณะ
โปรแกรมที่เรียนตามขั้นตอน  ทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียนรูได 
 

                   2.5.7 ทฤษฎีการเรียนรูท่ีเก่ียวเนื่องกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
    ผูสรางบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนจะตองพิจารณาถงึหลักเกณฑตาง ๆ ในการ
ออกแบบโครงสรางหรือลําดับการนําเสนอเนื้อหาใหเปนไปตามทฤษฎีการเรียนรูของมนุษย และ
ทฤษฎีการเรียนรูที่สําคัญที่สงผลกระทบตอแนวคดิการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่ง 
ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541,  หนา 51-55) ไดเสนอแนะไวมี 4 ทฤษฎีไดแก ทฤษฎพีฤติกรรม
นิยม (Behaviorism)  ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism) ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Theory) 
และทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา (Cognitive Flexibility) 
  

                            1) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม    
              ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา การเรียนรูของมนุษยสามารถสังเกตไดจากพฤตกิรรมที่
แสดงออกมาภายนอกและมีแนวคิดในความสัมพันธของสิ่งเรากับการตอบสนองซึ่งจะเกิดควบคูกัน
ไปในชวงเวลาที่เหมาะสม โดยนกัจิตวิทยาในกลุมนี้ที่สําคัญไดแก ธอรนไดค (Thorndike) สกิน
เนอร (Skinner) เปนตน 
                      (1) ธอรนไดค (Thorndike) ไดศึกษาพฤตกิรรมของแมวแลวสรุปพฤติกรรม
ออกมาเปนกฎการเรียนรูที่เกีย่วกับการเรียน ไว 3 กฎ คือ 
                            ก  กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) กลาววา เมือ่ผูเรียนมีความ
พรอมทั้งรางกายและจิตใจยอมนําไปสูการเรียนที่ดี และถาไมมีความพรอมจะทําใหไมเกิดการ
เรียนรูหรือทําใหการเรยีนรูหยุดชะงักไป 
                            ข  กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) กลาวถึงการไดมีโอกาสกระทํา
ซํ้า ๆ กัน หลาย ๆ คร้ัง ในพฤติกรรมหนึ่งจะทําใหพฤตกิรรมนั้นสมบูรณยิ่งขึ้น การฝกหัดที่มีการ
ควบคุมที่ดจีะสงเสริมการเรียนรู 
                            ค  กฎแหงผล (Law of Effect) เปนการเชือ่มโยงระหวางสิ่งเรากับการ
ตอบสนอง ซ่ึงจะดยีิ่งขึ้นเมื่อมีการตอบสนองที่พึงพอใจ 
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                         (2) สกินเนอร (Skinner) ซ่ึงมีความเชื่อมั่นวาแรงเสริมเปนตัวแปรสําคัญใน
การเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการเรียนรูของนักเรียน โดยผูเรียนจะเกิดกําลังใจตองการเรียนตอไปเมื่อ
ไดรับแรงเสริมที่เหมาะสม และเมื่อผูเรียนแสดงอาการออกมาและเห็นวาการตอบสนองที่แสดง
ออกมานั้นถูกก็จะเสริมแรงไดดีกวาไดรับรางวัล และการเสริมแรงจะตองกระทําในทันทีทันใด 
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ,  2533,  หนา 61-62) 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม จะมี
ลักษณะการนําเสนอเนื้อหาเชิงเสนตรง (Linear) โดยมีการตั้งคําถามเปนระยะใหกับผูเรียน ซ่ึงจะมี
ผลปอนกลับเปนการเสริมแรงโดยเมื่อตอบถูกก็จะไดรับคําชม แตเม่ือตอบคําถามผิดก็จะไดรับการ
อธิบายคําตอบทันที  ในการประเมินผลผูเรียนไดกําหนดใหผูเรียนผานเกณฑกอนจึงอนุญาตให
ผูเรียนเนื้อหาหรือความคิดรวบยอดใหม ถายังไมผานเกณฑก็ใหกลับไปศึกษาเนื้อหาใหมอีกครั้ง
จนกวาจะผานเกณฑ 
                            2) ทฤษฎีปญญานิยม 
                            ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา  ส่ิงที่อยูภายในจิตใจมนษุยนัน้เกดิจากการประมวลผล
ภายในซึ่งมีการทํางานที่สลับซับซอนและยากแกการทําความเขาใจ และเห็นวามนษุยมีความรูสึก
นึกคิดมีอารมณจิตใจที่แตกตางกัน อีกทั้งเห็นวาความรูเปนสิ่งที่มนุษยจะตองสรางขึ้นมาและถา
ตองการนําความรูกลับมาใชใหมจะตองสรางขึ้นมาใหม มีแนวคดิเกีย่วกับความทรงจาํซึ่งไดแก 
ความแตกตางระหวางความทรงจําระยะสั้น ระยะยาวและความคงทนของการจํา บทเรยีน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีนี้จะลักษณะการนําเสนอเนือ้หาในแบบ
สาขา (Branching) ซ่ึงทําใหผูเรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเอง การไดรับเนื้อหาของ
ผูเรียนแตละคนจะแตกตางกนัขึ้นอยูกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
                            3) ทฤษฎีโครงสรางความรู  
                            ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา โครงสรางความรูภายในของมนษุยมีลักษณะเปนกลุมที่มี
การเชื่อมโยงกนั โดยสรางความรูนั้นจะเกบ็รวบรวมความรูเกี่ยวกับวัตถุ ลําดับเหตุการณ รายการ
กิจกรรมตาง ๆ เอาไว เมื่อไดรับความรูใหมก็จะนําความรูนั้นไปเชื่อมโยงกันกับความรูเดิมที่มีอยู 
การรับรูขอมูลนั้นจะตองอาศยัโครงสรางความรู เนื่องจากการรับรูเปนการสรางความหมายโดยการ
ถายโอนความรูใหมใหเขากบัความรูเดิม ซ่ึงการเรียนรูนั้นจะเกดิขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการรับรูเกิดขึ้น 
                            4) ทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา  
                            ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา องคความรูตาง ๆนั้น มีความซบัซอนของโครงสรางมาก
นอยแตกตางกนั โดยบางองคความรูจะมีโครงสรางที่แนนอนตายตวัไมซับซอนเพราะมีความเปน
เหตุเปนผล เชน คณิตศาสตร แตบางองคความรูก็มีความซับซอนมีโครงสรางที่ไมแนนอนเพราะ 
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ความไมเปนเหตุเปนผลตอการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรใหเปนในลักษณะแบบสื่อหลายมิติ              
(Hypermedia) ซ่ึงทําใหสนองตอบตอโครงสรางองคความรูที่ไมชัดเจนหรือมีความซับซอนการ
เสนอบทเรียนแบบสื่อหลายมิตินี้จะอนุญาตใหผูเรียนสามารถมีอิสระในการควบคุมการเรียนของ
ตน และผูเรียนจะไดรับการเสนอเนื้อหาทีแ่ตกตางกันขึน้อยูกับความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจ 
 

2.6  วิธีสอนเศษสวน 
 ในการสอนเศษสวนมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้ (สมนึก  ภัททิยธนี,  2546,  หนา 149-156) 
  2.6.1 ตองทบทวนลักษณะของเศษสวน ซ่ึงมีเร่ืองของความหมายของเศษแท และเศษเกิน
ดวย 
   2.6.2 การเปรียบเทียบเศษสวน มี 3 แบบ ดังนี้ 

           1) ถาตัวสวนเทากนั ใหพิจารณาตัวเศษมากกวายอมมีคามากกวา เชน 
5
3   >  

5
2  

           2) ถาเศษสวนเทากัน ใหพิจารณาตวัสวน คือตัวสวนที่นอยกวายอมมีคามากกวา เชน  

4
3   >  

5
3  

            3) ถาตัวเศษและตวัสวนไมเทากนั ตองทําตัวเศษหรือตัวสวนอยางใดอยางหนึ่งให
เทากัน(คือทําใหเปนแบบที่ 1) หรือ 2 ) แตการทําตัวสวนใหเทากัน (แบบที่ 1) จะเปรียบเทียบไดงาย
กวา 
 นักเรียนจํานวนมากไมทราบวาการทําตัวเศษใหเทากันสามารถทําได ดังนั้นครุผูสอนตอง
อธิบายใหนักเรียนเขาใจดวย เพียงแตเปนการเปรียบเทียบที่คอนขางยากกวา (แบบที่ 2)  
                2.6.3 หลักการทําตัวสวนใหเทากัน ในหนังสือเรียนทั่วไปมักแนะนําใหใชวิธีคูณไขว ซ่ึง 

นักเรียนตองคอยจําวิธีการวาใหคูณทแยงขึ้น (ไมใชคูณทแยงลง) เชน   
3
2 กับ 

5
4  ถานักเรียนจํา

หลักการผิดเปนการคูณทแยงลง เปน 3  ×   4  กับ  2  ×   5  แลวสรุปผิดเปน  
3
2   >  

5
4   นอกจากนี้

นักเรียนจะไมเขาใจเหตุผลที่มาของการคูณไขว ดังนั้นครูผูสอนตองอธิบายใหนักเรียนไดเขาใจที่มา
ของการคูณไขวดวย ดังนี้ 
 หลักการคูณไขวเปนวิธีลัดของหลักการทําตัวสวนทีไ่มเทากันใหมีตัวสวนเทากนั เชน จาก 

3
2   กับ  

5
4  ทําใหตวัสวนเทากันได คือ 

3
2
×  

5
5  กับ 

5
4
×  

3
3  เมื่อตัวสวนเทากนัแลว (คือ 3  ×   5) 

ขั้นถัดไปก็พจิารณาตัวเศษ(ดงัที่กลาวมาแลวในขอ 2.1) คือ 2  ×  5  กับ 4  ×   3  ซ่ึงดูเหมือนวาเปน
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การคูณไขว (   
3
2          

5
4  ) การอธิบายใหเห็นขัน้ตอนเชนนี้จะชวยใหนักเรียนเขาใจและจดจํา

หลักการไดงาย 
 2.6.4 การบวกลบเศษสวน โดยหลักการจะบวกลบกันไดตองมีตัวสวนเทากัน ซ่ึงครูผูสอน

ควรให นักเรียนใชแบบใดแบบหนึ่งจาก  2 แบบ คือ ตัวสวนตวัเดยีว กบัตัวสวนแยก เชน  
5
1

5
2
+  

หรือ 
5

12 +  การใหเขียนทั้ง 2 แบบ เปนขั้นตอนมากเกินพอนกัเรียนจําไมได และทําใหเกดิความ

เบื่อหนาย  
 เมื่อตัวสวนไมเทากัน ครูผูสอนไมควรเนนวาตองหา ค.ร.น ของตัวสวน เพราะอาจจะใชผล
คูณรวมซ่ึงนักเรียนเรียนมาแลว นักเรียนจะไดเลือกใชและชวยใหเกิดความรวดเร็วในการหาคําตอบ

โดยไมตองเสียเวลากับการจัดลําดับความคิดเพื่อหา ค.ร.น เชน  =+
8
3

2
1  

16
6

16
8
+  = 

8
7

16
14

=  
  

 2.6.5 การคูณเศษสวนในชั้นนี้ควรฝกใหนักเรียนใชวิธีการตัดเลขและทบทวนการตัด
เศษสวนใหเปนเศษสวนอยางต่ําซ้ําอีกครั้งหนึ่ง  
 ตัวอยาง ขอบกพรองที่พบบอยๆ ในการตัดเลข ไดแก นําตัวเศษกับตัวเศษมาตัดกัน หรือ
นักเรียนคิดวาตัดกันได เฉพาะตัวเศษกับตัวสวนของเศษสวนจํานวนนั้นๆ เทานั้น 
 2.6.6 การหารเศษสวนในชั้นนี้ ยังคงใชหลักการเชนเดียวกันกับการหารเศษสวนในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยครูเนนหลัก 2  ประการ ดังนี้ 
           1) เปล่ียนเครื่องหมาย ( ÷ ) เปนคูณ (× ) และนําตัวหารมากลับตัวเศษเปนตัวสวน 

กลับตัวสวนเปนตัวเศษ เชน  
4
5

3
2

5
4

3
2

×=÷  การเขียนสวนกลับนี้ เขียนเฉพาะตัวหาร ยังมี

นักเรียนบางคนเขียนสวนกลับของตัวตั้งดวย ซ่ึงเปนวิธีที่ผิด เชน  
4
5

2
3

5
4

3
2

×=÷ (วิธีที่ผิด) 

         2) ถาแตละจํานวนเปนจํานวนคละ ตองเปลี่ยนใหเปนเศษเกิน แลวจึงทําการหารหรือ
ใชวิธีตัดเลขก็ได 
 อนึ่งการสรางโจทยปญหาการหารเศษสวนบางกรณี ครูผูสอนตองกําหนดจํานวนตัวเลขให
เหมาะสม คือกําหนดตัวเลขใหหารลงตัว เพื่อไมใหนักเรียนเกิดความสับสนไขวเขวในการหา

คําตอบ เชน มีน้ํามัน 10 ลิตร แบงใสขวด ขวดละ 2 
2
1 ลิตร จะไดน้ํามันกี่ขวด (ตอบ 4 ขวด) 

 2.6.7 นักเรียนชั้นประถมศึกษาเริ่มเรียนเศษซอนในบทนี้ ครูผูสอนตองอธิบายสวนสําคัญ  
4  ประการ ดังนี้ 
        1)โดยหลักการโจทยการหารเศษสวนนอกจากจะใชเครื่องหมายหาร ( ÷ ) แทน การ
หารแลว ยังสามารถใชเสนคั่นเศษสวนแทนการหารไดดวย ดังตัวอยาง 
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5
3

5
21

4
14

2
13

5
3

5
21

4
14

2
13

−

+
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −÷⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

 

 ขอ 1.   2  ÷ 3 =  
3
2    ขอ  2.  3 ÷

2
1
3

2
1
=  

 

 ขอ 3.  

5
4
3
2

5
4

3
2

=÷    ขอ4  

   
 เมื่อเขียนเศษสวนโดยใชเสนคั่นเศษสวนแลว หากมีตัวเศษหรือตัวสวนเปนเศษสวน เชน 
จากตัวอยางขอ 2 หรือมีทั้งตัวเศษและตัวสวนเปนเศษสวน เชน จากตัวอยางขอ 3 และ 4 เรียก
เศษสวนชนิดนี้วา เศษซอน (ในตัวอยางขอ 1 เปนเศษสวนธรรมดา) 
        2) ลักษณะของโจทย โจทยจะกําหนดเศษสวนในรูปของเศษซอน แลวใหหาคําตอบ
ซ่ึงหมายถึงการหาผลหารหรือมีความหมายวา จากจํานวนในโจทยตองทําใหเปนจํานวนเดียวกันใน
รูปของจํานวนเต็มหรือเศษสวน 
 เทคนิคการหาคําตอบที่ดี คือ ทําเฉพาะตัวเศษและตัวสวนใหเสร็จกอนแลวจึงเปล่ียน
เครื่องหมายเสนคั่นเศษสวนเปนเครื่องหมาย หาร ( ÷ ) เพื่อใชวิธีการหารเศษสวนดังไดกลาวมาแลว
ในขอ 6 (เปล่ียนเครื่องหมายหารเปนคูณ แลวกลับเศษสวนของตัวหาร) ดังตัวอยาง 
 

 

8
5

4
1

2
1

8
11

×

−
  =   

32
5

2
1

8
9
−

  =  

32
5

8
4

8
9
−

  = 

32
5
8
5

 

 

   = 
32
5

8
5
÷  = 

5
32

8
5
×   = 4 

  
 หมายเหตุ  การทําโจทยเศษสวน ควรแนะใหนกัเรียนไดเวน 1 บรรทัด ถาเปนโจทย
เศษซอนควรเวน 2 บรรทัด ไมควรเขียนทกุบรรทัด เพราะตัวเลขจะใกลชิดกันทําใหเกิดความสับสน
และอานยาก 
       3) จากความรูเร่ืองเศษซอน สามารถอธิบายเหตุผลของการหารเศษสวนวา ทําไม
จะตองเปลี่ยนเครื่องหมาย ( ÷ ) เปนคูณ ( ×  ) และกลับเศษสวนของตัวหาร สามารถอธิบายไดดังนี ้
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  คําตอบของโจทยเศษสวน กค็ือ การทําจํานวนเศษสวนทีโ่จทยกําหนดใหเปนจํานวนเดียว
ที่กะทัดรดัที่สุด คือใหคําตอบเปนจํานวนนับหรือจํานวนเต็มหรือเศษสวน(จํานวนจริง) ดังนั้น
ขั้นตอนหนึ่งของการหาคําตอบของโจทยเศษสวนธรรมดาและโจทยเศษสวนที่เปนเศษซอนดู
เสมือนเปนการเปลี่ยนเครื่องหมาย ( ÷ ) เปนคณู ( ×  ) และกลับเศษสวนของตัวหาร ครูผูสอนจึงให

ทองขั้นตอนตรงนี้และจําเปนหลักการหารเศษสวน เชน จงหาคําตอบของ  
5
4

3
2
÷  

 

 ขั้นที่  1   
5
4

3
2
÷  = 

5
4
3
2

 

 คําอธิบาย  : เปนการเปลี่ยนเครื่องหมายหารใหอยูในรูปของเศษสวนชนิดเศษซอน 
 

 ขั้นที่ 2 

4
5

5
4

4
5

3
2

×

×
 

 คําอธิบาย :  นํา  
4
5  มาคูณทั้งตัวเศษและตัวสวน เพื่อใหตัวสวนมีคาเปน 1 ซ่ึง เปนลักษณะ

ของจํานวนนับที่ตัวสวนเปน 1 เสมอ 

 ขั้นที่ 3 
4
5

3
2
×  

 คําอธิบาย : ตัวสวนเปน 1 จึงเหลือเฉพาะ  
4
5

3
2
×  ดังนั้นถาตัดขั้นที่ 2 ออก หรือตัดขั้นตอน

จากโจทยที่กําหนดมาสูขั้นที่ 3 เลย จะไดเปนคาดังนี้  
5
4

3
2
÷ =  

4
5

3
2
×  จึงดูเสมือนการเปลี่ยน

เครื่องหมายการ( ÷ ) เปนเครื่องหมายคูณ ( ×  ) แลวกลับเศษสวนของตัวหาร 
 หมายเหตุ ในเรื่องนี้ครูผูสอนมักจะไมทราบเหตุผล และนักเรียนตองจําวิธีการโดยไมทราบ
เหตุผล จึงไมสอดคลองกับหลักการเรียนรูที่ตองการใหนักเรียนเรียนรูอยางรูแจงเห็นจริง หรือ เรียน
จากการกระทําจริง 
         4) สามารถนําความรูเร่ืองเศษซอนไปใชแกโจทยปญหาเศษสวน 
 2.6.8 เกี่ยวกับโจทยปญหาเศษสวนในบทนี ้จะแบงเปน 3 ลักษณะ โดยโจทยลักษณะที ่3 
จะยากกวาลักษณะที่ 2 แยกกลาวไดดังนี ้
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         1)โจทยลักษณะที่ 1 โจทยระบุจํานวนในรูปเศษสวนแลวใหหาคําตอบในรูปเศษสวน
โจทยลักษณะนี้นักเรยีนไดเรียนมาแลวในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ถือเปน
โจทยปญหาทีง่าย เชน 

 ขอ 1 วันแรกขายน้ํามันได  
5
2  ของถัง วันที่ 2 ขายได  

3
1  ของถัง จะเหลือน้ํามันเทาไร 

(ตอบ 
15
4  ของถัง) 

      2) โจทยลักษณะที่ 2 โจทยระบุจํานวนในรูปของจํานวนเต็ม (ระบุหนวย) ซ่ึงไป
สัมพันธกับเศษสวน แลวใหหาคําตอบในรูปของจํานวนเต็ม (ระบุหนวย) โจทยลักษณะนี้มีความ
ยากงายปานกลาง เชน 

               ขอ 2 สรางถนน 5 กิโลเมตร สรางไปแลว 
4
3  ของระยะทางทั้งหมด ยังไมไดสราง

อีกกี่กิโลเมตร (ตอบ 2 กิโลเมตร 

                 ขอ 3 น้ํามันถังหนึ่งจุ 60 ลิตร ใชไปแลว 
5
3  ของถัง ตอมาใชไปอีก 

4
1  ของที่ใช

คร้ังแรก จะเหลือน้ํามันกี่ลิตร (ตอบ 15 ลิตร) 
     3) โจทยลักษณะที่ 3 โจทยระบุจํานวนในรูปของเศษสวน แลวกําหนดความสัมพันธ
ระหวางเศษสวนกับจํานวนเต็ม (ระบุหนวย) เพื่อใหหาคําตอบในรูปของจํานวนเต็ม (ระบุหนวย) 
ซ่ึงเปนโจทยที่ยอนกลับกับลักษณะที่ 2 ถือเปนโจทยเศษสวนที่เขาใจคอนขางยาก แตมีคุณภาพ หาก
นักเรียนเขาใจและแสดงวิธีทําได ถือไดวาบรรลุเปาหมายของการเรียนการสอนเรื่อง เศษสวนใน
ระดับประถมศึกษา เชน 

                 ขอ 4 น้ํามันถังหนึ่ง วันแรกขายไป 
4
1  ของถัง วันที่สองขายไปอีก 

3
2  ของที่

เหลือพบวา เหลือน้ํามัน 15 ลิตร เติมน้ํามันในถังกี่ลิตร (ตอบ 60 ลิตร) 

               ขอ 5 อานหนังสือวนัแรกได  
20
3  ของเลม วันที่สองอานไดอีก 

17
10  ของที่ยัง

ไมไดอาน ปรากฏวาเหลือทีย่ังไมไดอานหลังจากวันที่สอง มากกวาทีอ่านไปวนัแรก 20 หนา 
หนังสือเลมนีม้ีกี่หนา (ตอบ 100 หนา) 
 เทคนิคการสอนโจทยปญหาเศษสวนลักษณะนี้มีดังนี้ 

                  (1) ตองสมมติส่ิงที่โจทยระบุทั้งหมดใหเปน 1 ซ่ึงหมายถึง จํานวนทั้งหมดใน

รูปของเศษสวน (เชนเดียวกับมีสม 200 ผล แบงเปน 2 กองเทาๆ กัน แตละกองมี 
2
1  ของทั้งหมด 

หรือ 2 กอง เทากับ 
2
1 +

2
1  = 1 หากโจทยในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จะสมมติทั้งหมดเปน X 

หนวย (ตองระบุหนวยดวย) 
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              (2) ขัน้ตอนการเทยีบจํานวนในรปูเศษสวนใหเปนจํานวนเต็ม (ระบุหนวย) ถือ
เปนจุดสําคัญและขั้นตอนนีต้องเขียนเศษสวนในรูปของเศษซอน ตามลักษณะของบทประยุกตที่
เรียนมาแลว  
 ตัวอยาง ขอที่ 4 ดังนี้ 
 สมมติมีน้ํามันในถังทั้งหมดเปน  1 
 

 วันแรกขายไป  
4
1  ของถัง =  1

4
1
×  = 

4
1  

 
 

  เหลือ    = 1 
4
1  = 

4
3  

 

 วันที่สองขายอีก  
3
2  ของที่เหลือ = 

4
2

4
3

3
2

=×  

 

   เหลือ  = 
4
3  

4
2  = 

4
1  

 * เหลือน้ํามัน 
4
1  คิดเปนน้ํามัน 15 ลิตร 

 ถาเหลือน้ํามัน 1 คิดเปนน้ํามัน   = 1

4
1

15
×   = 15 

4
1

÷  

 
     = 15 ×  4 = 60 
 แสดงวาเดิมมีน้ํามันในถัง     60 ลิตร 
 หมายเหตุ  
               (1) การแสดงวิธีทําโจทยลักษณะนีค้วรเปนรูปแบบที่กะทัดรดัไมยืดเยื้อ จึง
จําเปนตองเปลี่ยนประโยคขอความเปนประโยคสัญลักษณในบรรทัดเดียวกัน เชน วนัแรกขายไป 

4
1  ของถัง = 1

4
1
×  

               (2) นกัเรียนมกัจะเผลอไมไดหาจํานวนทีเ่หลือหลังจากขาย หรือใชไปในแตละ
คร้ัง ครูผูสอนตองเนนจดุนี้ใหนักเรยีนทราบ หรือปฏิบัติจริงใหเห็นวา เมื่อมีการขายหรือใชไป
ส่ิงของที่มีอยูตองลดลง (ใชวิธีลบออกจึงเปนยอดคงเหลือ) 
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               (3)  จดุสําคัญที่จะไดคําตอบคือบรรทัดที่อาศัยบทประยุกต (ดูบรรทัดที่มี
เครื่องหมาย * และบรรทัดถัดมาที่เทียบเขาหา 1) ในประเด็นนี้ผูเขียนวาการเทียบเขาหา 1 นักเรียน
จะเขาใจงายกวาการเทยีบเปนสวน ๆ เพราะการเขียนจํานวนในรูปเศษสวน เปนจํานวนเดียวกัน 
หากแยกสวนนักเรียนจะเกดิความสับสนไมเขาใจ แมจะไดคําตอบก็ตาม ดังตัวอยาง  
 เหลือน้ํามัน  1 สวน คิดเปนน้ํามัน  15 ลิตร 

 ถาเหลือน้ํามัน 4 สวน  คิดเปนน้ํามัน 604
1

15
=×  

               (4) จากตัวอยางโจทยขอนี้ ตรงขั้นตอนที่ระบุวา วันที่สองขายอกี 
3
2  ของที่เหลือ 

(คือ 
4
3

3
2
× ) สามารถดัดแปลงเปลี่ยนไปอีก 2 ลักษณะ คือ ของทั้งหมด (คือ 1

3
2
× )หรือ ของวัน

แรก (คือ 
4
1

3
2
× ) จึงเปนโจทยที่ฝกทักษะการวิเคราะหความสัมพันธไดเปนอยางด ี

               (5) โจทยลักษณะนี้นกัเรียนจะสงสยัวา หาจํานวนที่ขายไปทั้ง 2 คร้ัง แลวจึงนํามา
ลบจากทั้งหมด (คือจํานวน 1) ไดหรือไม คําตอบก็คือหากโจทยระบวุา ขายไป.......ของทั้งหมด ทุก
คร้ังก็ยอมทําได แตโจทยระบุวาขายไป ......ของวันแรก หรือ ขายไป........ของที่เหลือจึงไมสามารถ
ทําได เพราะตองหาจํานวนของวันแรก หรือจํานวนที่เหลือกอน ดังตวัอยาง ขอ 4. ขางตน 
 

2.7 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
วิลสัน Wilson (อางในพรอมพรรณ อุดมสิน,  2538,  หนา 60-75)ไดนําเอาการจําแนก

จุดประสงคทางการศึกษาของเบนจามิน เอส บลูมและคณะ (Benjamin S.Bloom and The other) มา
แบงพฤติกรรมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร ทางดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain)ออกเปน    
4 ระดับ ซ่ึงเราจะสามารถสรางแบบวัดพฤติกรรมในระดับตาง ๆ ไดดังนี้ 

 
   2.7.1 ความรูความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณ 
   ระดับนี้เปนการวัดเกี่ยวกับทักษะในการคิดคํานวณ ไดแก การวัดความรู ความจําแบบ

งายๆเกี่ยวกับสิ่งที่ผู เรียนไดเรียนผานไปแลว เชน ระลึกถึงแบบฝกหัดที่ทําไปแลวโดยไมมี
กระบวนการตัดสินใจ พฤติกรรมระดับนี้แบงออกเปน 3 ขั้นคือ 

           1) ความรูความจําเกีย่วกับขอเท็จจรงิ (Knowledge of specific facts) หมายถึงการ
ถามเพื่อจะวัดความรูความจาํเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาในรูปหรือแบบเดียวกบัผูที่เรียนไดรับการเรียนการ
สอนมาแลว นอกจากนีย้ังรวมถึงความรูพื้นฐานซึ่งผูเรียนตองนํามาใชเสมอ 
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          2) ความรูความจําเกีย่วกับศัพทและนยิาม (Knowledge of specific facts) หมายถึง 
การถามใหผูเรียนบอกความหมายของคําศพัทและนยิามตางๆ ตามที่ไดเรียนมาแลว โดยไมตอง
อาศัยการ คํานวณแตอยางใด และไมตองการหาความรูอ่ืนมาชวย 

           3) ความรูความจําเกีย่วกับการใชกระบวนการการคิดคํานวณ (Ability to carry out 
algorithms) หมายถึง การที่ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่โจทยกาํหนดใหมาดําเนินการตามกระบวนการ
ของการคิดคํานวณในแบบที่ไดเคยเรยีนมาแลว ในขั้นนีม้ิไดมุงหมายใหผูเรียนคิดหากระบวนการ
คิดคํานวณแบบใหมดวยตนเอง เชน ลําดับขั้นตอนในการหารยาว ลําดบัขั้นตอนในการหา ห.ร.ม. 
หรือ ค.ร.น. 

 
    2.7.2 ความเขาใจ   
    ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการนําความรูที่รูมาแลวมาสัมพันธกับโจทยหรือ
ปญหาใหม ตลอดจนสามารถตีความ แปลความ สรุปความ และขยายความได การวัด พฤติกรรมใน
ระดบันี้แบงเปน 6 ขั้น คือ 

           1) ความรูเกี่ยวกับมโนคติ (Knowledge of concepts) หมายถึง ความสามารถในการ
สรุปความหมายของสิ่งที่ไดเรียนมาตามความเขาใจของตนเอง รูจักนาํขอเท็จจริงของเนื้อหาตางๆ ที่
เรียนรูมาสัมพนัธกันโดยการนํามาสรุปความหมายของสิ่งนั้นอีกครั้งหนึง่ หรืออาจจะกลาวไดวา 
มโนคติเปนเซตของสิ่งที่เกี่ยวกับความรูที่เปนขอเท็จจริง 
            2) ความรูเกี่ยวกับหลักการ กฎ และการทําใหเปนกรณีทั่วไป (Knowledge of 
principles, rules and generalization) เปนความสัมพันธระหวางมโนคตแิละตัวปญหาซึ่งผูเรียนควร
รูหลังจากที่เรียนเรื่องนัน้จบไปแลว คําถามในระดับนี้บางครั้งอาจเปนการวัดพฤตกิรรมในขั้นการ
วิเคราะหก็ได ถาหากคําถามนั้นเปนคําถามเกี่ยวกับหลักและกฎที่ผูเรียนเพิ่งเคยพบเปนครั้งแรก 
            3) ความรูเกี่ยวกับโครงสรางทางคณิตศาสตร (Knowledge of mathematical 
Structure)หมายถึง การถามเพื่อวัดความสามารถในการมองเห็น สวนประกอบยอยของขอความ
ทางดานคณิตศาสตรตามลักษณะที่มุงหวัง สวนใหญจะเปนคําถามเกี่ยวกับศัพทและนิยามใน
คณิตศาสตรที่เกี่ยวกับโครงสรางทางคณิตศาสตร 
            4) ความสามารถในการแปลงสวนประกอบของปญหาจากแบบหนึ่งไปอีกแบบ
หนึ่ง(Ability of transform element from one mode to another) หมายถึง ความสามารถในการ
เปล่ียนขอความใหเปนสัญลักษณหรือสมการ ในขั้นนี้มิไดรวมถึงการคดิคํานวณหาคาํตอบจาก
สมการนั้น 
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            5) ความสามารถในการดําเนินตามเหตุผล (Ability of follow a line of reasoning) 
คณิตศาสตรสวนมากอยูในรูปของการอนุมาน (Deductive format) ดังนั้นการที่จะเขาใจบทความ
หรือผลงานทางคณิตศาสตรจึงตองอาศัยความสามารถในการดําเนินตามแนวเหตุผลขณะที่อาน 
    6) ความสามารถในการอานและตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร (Ability to read 
and interpret a mathematics problem) หมายถึง ความสามารถในการอานและตีความจากโจทย 
ความสามารถระดับนี้รวมทัง้การแปลความหมายจากกราฟหรือขอมูลทางสถิติ ตลอดจนการแปล
สมการหรือตัวเลขใหเปนรูปภาพ 
 
  2.7.3 การนําไปใช 
  เปนการนําความรู กฎ หลักการ ขอเท็จจริง ทฤษฎี ฯลฯ ที่ไดเรียนรูมาแลวไปแกปญหา
ใหมใหเปนผลสําเร็จ ทั้งนี้โจทยปญหาที่ใชวัดในระดับนี้จะตองไมใชโจทยขอเดิมที่อยูใน
แบบฝกหัดหรือเคยทํามาแลว การวัดพฤติกรรมในระดับนี้แบงเปน4 ขั้นตอน 
          1) ความสามารถในการแกปญหาธรรมดา (Ability to solve routine problem) ปญหา
ธรรมดา หมายถึง ปญหาคลายกับปญหาทีเ่คยเรยีนมาแลวในหองเรียน โดยที่ผูเรียนจะตองจัดรูป
ของพฤติกรรมขั้นความเขาใจ และการใชกระบวนการเพื่อที่จะแกปญหา 
          2) ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to make comparisons) หมายถึง การ
ถามที่คาดหวังใหผูเรียนนึกถึงรายละเอียดทีเ่กี่ยวของตาง ๆ เชน มดนคติ กฎ ศัพทนยิาม ของขอมูล 
2 ชุด เพื่อคนพบความสัมพันธเปรียบเทียบและนํามาสรุปในการตัดสนิใจ 
          3)  ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล (Ability to analyze data) เปนความสามารถ
ในการแยกแยะ จําแนกปญหาโจทยออกเปนสวนยอยมีความจําเปนหรอืไมในการนําไปใชแกปญหา
โจทย 
          4)  ความสามารถในการมองเห็นรูปแบบ ลักษณะโครงสรางที่เหมือนกันและการ
สมมาตร    (Ability to recognize patterns isomorphisms and symmetries) พฤติกรรมในขั้นนีจ้ะ
เกี่ยวกับการระลึกถึงขอมูล แปลงปญหา การจัดกระทําขอมูล ระลึกถึงความสัมพันธจะเปนการถาม
คําถามใหผูเรียนหาสิ่งที่คุนเคยกับขอมูลที่กําหนดใหหรือจากปญหาทีก่ําหนดให 
 
  2.7.4 การวิเคราะห  
   พฤติกรรมในขั้นนี้ถือวาพฤติกรรมขั้นสูงสุดของการเรียนการสอนคณิตศาสตรในดาน
พุทธิพิสัย ผูเรียนที่ตอบปญหาที่วัดพฤติกรรมขั้นนี้ไดตองมีความสามารถระดับสูง จะเปนการ
แกปญหาที่แปลกกวาธรรมดา หรือโจทยปญหาที่ไมคุนเคยกับผูที่รูมากอน ไมเคยฝกทํามากอนแต
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ทั้งนี้มิไดหมายความวา โจทยปญหานั้นจะอยูนอกขอบขายเนื้อหาวิชาที่เคยเรียนมา ดังนั้นการ
แกปญหานี้จึงครอบคลุมความรูความสามารถ ในขั้นที่กลาวมา รวมทั้งมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
เพื่อสามารถคนพบวิธีการหรือแนวทางในการแกโจทยปญหานั้น ๆ ไดพฤติกรรมในขั้นนี้ แบง
ออกเปน 5 ขั้นยอย คือ 
          1)  ความสามารถในการแกปญหาที่แปลกกวาธรรมดา (Ability to solve nonroutine 
problems) หมายถึง ความสามารถในการถายโยงความรูทางคณิตศาสตรที่ไดเรียนรูมาแลวไปสู
เนื้อหาใหม ซ่ึงผูเรียนจะตองแยกปญหาออกเปนสวนยอย ๆ สํารวจวารูอะไรบางในแตละตอน
รวมทั้งการเรียนรูสัญลักษณใหมเพื่อนําไปสูคําตอบ การแกปญหาลักษณะนี้สวนมากเปนปญหา
สถานการณดวย จะนํากระบวนการคิดคํานวณมาใชโดยตรงไมได ตองพยายามหาวิธีการใหม 
          2) ความสามารถในการคนพบความสัมพันธ (Ability to discover relationships) 
หมายถึง ความสามารถในการคนพบความสัมพันธใหมหรือนําสัญลักษณจากสิ่งที่กาํหนดใหมา
สรางสูตรใหมดวยตนเอง หรือเพื่อนํามาใชประโยชนในการหาคําตอบ 
          3) ความสามารถในการแสดงพิสูจน (Ability to construct proofs) หมายถึง
ความสามารถในการพิสูจนดวยตนเอง ซ่ึงไมเหมือนกับความสามารถในการพิสูจนขั้นนําไปใช โดย
ผูตอบจะตองอาศัยนิยามและทฤษฎีตางๆ เขามาชวยแกปญหา 
          4) ความสามารถในการวิพากษวิจารณ (Ability to criticize proofs) หมายถึง
ความสามารถในการวิพากษวิจารณ การพสูิจน เปนการใชเหตุผลที่ควบคูกับความสามารถในการ
เขียนพิสูจน แตเปนความสามารถที่ยุงยากซับซอนกวาการเรียนการพสูิจน เพราะจะตองใชเหตุผลวา
การพิสูจนนัน้ถูกตองหรือไม มีตอนใดผิดพลาดบาง 
           5) ความสามารถในการสรางและแสดงความสมเหตุสมผลของการทําใหเปนกรณี
ทั่วไป (Ability to formulate and validate generalization) หมายถึงความสามารถในการคนพบ
ความสัมพันธและเขียนการพิสูจนความสัมพันธที่คนพบ ขอคําถามจะใหแสดงความสมเหตุสมผล 
  

2.8 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
                  2.8.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ไดนําทฤษฎี
หลักการเรียนรูของธอรนไดค  และสกินเนอร  (สมศักดิ์  จีวัฒนา,  2542,  หนา 41)   
          1)   ทฤษฎีหลักการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike)  ไดตั้งกฎการเรียนรูขึ้น  3  
กฎ  ซ่ึงนํามาใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ไดแก 
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                  (1)  กฎแหงผล (Law  of  Effect) เปนการเชื่อมโยงกันระหวางสิ่งเรากับการ
ตอบสนองจะดียิ่งขึ้น  เมื่อผูเรียนแนใจวาพฤติกรรมการตอบสนองของตนถูกตอง  และในการให
รางวัลจะชวยสงเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ อีก 
                                 (2)  กฎแหงการศกึษา (Law  of  Exercise)  การที่มีโอกาสไดกระทําซ้ํา ๆ กัน  
หลาย ๆ คร้ังในพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง  จะทําใหพฤติกรรมนั้น ๆ สมบูรณยิ่งขึน้ การฝกหดัทีม่ี
การควบคุมทีด่ีจะสงเสริมผลตอการเรียนรู 
                    (3)  กฎแหงความพรอม (Law  of  Readiness)  เมื่อมีความพรอมที่จะ
ตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ  ถามีโอกาสไดกระทํายอมเปนทีพ่อใจ  แตถาไมพรอมที่จะ
ตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรม  การบังคับใหกระทํายอมทําใหเกิดความไมพอใจ 

            2)  ทฤษฎีหลักการเรียนรูของสกินเนอร  (Skinner)  ที่นํามาประยุกตใชเปน
หลักการและแนวคิดในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีดังนี้ 

                   (1) หลักการเสรมิแรง  คือผูเรียนจะเกิดกําลังใจตองการเรียนตอไปเมื่อไดรับ
การเสริมแรงในขั้นตอนที่เหมาะสม  และเมื่อผูเรียนแสดงอาการตอบสนองออกมา  เห็นวาอาการ
ตอบสนองที่แสดงนั้นถูกตองก็จะเสริมแรงไดดีกวาการไดรับรางวัลอ่ืนใด  บทเรียนโปรแกรมจึงนํา
การรูผลมาเปนการเสริมแรง  โดยในคําถามแตละกรอบหรือแตละตอน  จะมีคําตอบเฉลยไวให  
เพื่อผูเรียนจะไดทราบวาคําตอบของตนเองถูกหรือผิด 
                                (2)  การใหแรงเสริมจะตองกระทําทนัทีทันใด  เมื่อผูเรียนไดเรียนตามบทเรียน
และมีการตอบคําถาม  จะตองใหแรงเสริมทันทีไมวาจะตอบถูกหรือตอบผิด 

     จากที่กลาวมา  สรุปไดวาทฤษฎีที่นํามาประยุกตใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ือง  เศษสวน  มีดังนี ้

                  (1)  การเสริมแรงทันทีใชกับการเรียนที่ตองการใหผูเรียนเกดิการเรียนรูอยาง
รวดเร็วสวนการเสริมแรงเปนครั้งคราวใชกับการเรียนทีใ่หผูเรียนเกิดการเรียนรูเร่ือย ๆ  การ
เสริมแรงใหตามความเหมาะสม  ในแตละชวง ๆ  โดยไมกําหนดตายตัว 
                               (2) หลักการเสริมแรงทันที ไปใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับรายบุคคล  
เปนแรงกระตุนแทนครูผูสอน ซ่ึงบางครั้งไมมีครู 
 
                    2.8.2  ขั้นตอนในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
     การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการวิจยัและพฒันาทางการศึกษาแบบ
หนึ่ง ซ่ึงเปนการบูรณาการศาสตรหลายศาสตรเขาดวยกนั เชน การสอน จิตวิทยาการเรียนรู การ
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ส่ือสาร เทคโนโลยีการศึกษา วิธีระบบและคอมพิวเตอร เปนตน (ยืน ภูวรวรรณ,  2531,  หนา 123- 
124)  มีนักการศึกษาไดกลาวถึงขั้นตอนในการพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนไวดังนี ้
                   ไพโรจน คชชา (2543, หนา 6) ไดกลาวถึงขัน้ตอนในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้ 
                         1) วิเคราะหเนื้อหา  
                         2) กําหนดจดุประสงคเชิงพฤติกรรม 
                         3) กําหนดขอบขายของเนือ้หา 
                         4) กําหนดลําดับขั้นตอนการทํางาน เชน ภาษา จอภาพ ตัวอักษร หลักจิตวิทยา การ
ประเมินผลตามความสนใจ 
                         5) เขียนสครปิทหรือผังงาน 
                         6) สรางบทเรียนตามสคริปท 
                       7) สรางคูมือการใชบทเรียน เชน คูมือครู คูมือนักเรียน คูมือการใชโปรแกรม 
                       8) ทดลองใช 
                       9)ใชและติดตามผลการใช 
               

                     รอมมิสชอสกี (Romiszowski, 1986,  p. 171-172) ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 7 ขั้นตอน  คือ 
                         1)  การกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะ 
                         2) วิเคราะหพฤติกรรม เปาหมายของผูเรียนที่ตองการ และกฎเกณฑ เพื่อสราง
รูปแบบของบทเรียน 
                         3) ออกแบบบทเรียน 
                         4) สรางบทเรียนตามที่ออกแบบไว 
                         5) เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาที่เหมาะสม 
                         6) การทดลองเพื่อพัฒนาบทเรียน 
                         7) ประเมินผลความเที่ยงตรง ทั้งดานเทคนิคคอมพิวเตอร และดานการสอน 
                     เคมพ (Kemp,  1985,  p. 248) ไดสรุปขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนซึ่งถือวาเปนขั้นที่มี
ความสําคัญในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มี 8 ขั้นตอน 
                         1) จัดเตรยีมเครื่องมือและอุปกรณที่จะใช 
          2)  ออกแบบและเขยีนผังงานตามลําดับขั้นของกระบวนการสอน 
                         3) พัฒนาคําถามที่จะใชสําหรับทบทวนและเสนอแนะ 
                         4) วางแนวคดิที่จะเสนอบทเรียนบนจอคอมพิวเตอร 
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                         5) เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
                         6) เพิ่มความสนใจใหแกบทเรียนโดยใชเทคนิคดาน ภาพ เสียง 
                         7) จัดเตรยีมวสัดุส่ิงพิมพที่ใชประกอบบทเรียน 
                         8) ทดสอบและปรับปรุงบทเรียน 
                         อเลสซี และทรอลลิป (Alessi and Trollip, 1985,  p. 275) ไดแนวทางในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไว 8 ขั้นตอน 
                            1)  กําหนดจุดมุงหมายของบทเรียน 
                            2) รวบรวมเอกสารตาง ๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณที่จําเปน 
                            3) ระดมความคิดจากแหลงตาง ๆ เพื่อทําเปนบทเรียน 
                            4) สรุปเปนบทเรียนของตนเอง 
                            5) ผลิตบทเรียนเปนกรอบภาพลงกระดาษ 
                            6)  เขียนผังงานของบทเรียน 
                            7) เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
                            8) ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียน 
                        อรพันธุ  ประสิทธิรัตน (2530,  หนา 144) ไดสรุปขั้นตอน และแนวความคิดในการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในประเทศไทย ไดสรุปไว  5 ขั้นตอน ดังนี้ 
                           1) เลือกเนื้อหาและกําหนดจุดมุงหมายทั่วไป 
                           2) วิเคราะหผูเรียนกําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม วิเคราะหเนื้อหา แยกเปน
หนวยยอย 
                           3)  ออกแบบบทเรียนโปรแกรมและสรางบทเรียนโปรแกรมตามแบบ 
                           4) เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรแลวปอนเขาเครื่องของคอมพิวเตอร 
                           5) ทดลองหาประสิทธิภาพ นําไปใชแลวประเมินผล และปรับปรุงแกไข 
                 จะเห็นไดวาลําดับขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของ ไพโรจน คชชา 
รอมมิสซอสกี เคมพ อเลสซี  ทรอลลิป และอรพันธ ประสิทธรัิตน ตางก็มีความคลายคลึงกัน  
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ขั้นตอนที่ 1.  ขั้นตอนการเตรียม 
 
                                          การยอนกลับเพื่อทดสอบและปรับปรุง 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 2.  ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน 
 
                                           
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 3 – 7  
 
                                           
 
 
 
 
 
ภาพ 7 ขั้นตอนการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
(ที่มา: อรพันธุ  ประสิทธิรัตน,  2530 ,  หนา 144) 

กําหนด 
เปาหมาย 

วัตถุประสงค 

วิเคราะห 
รูปแบบ 
การสอน 

เรียนรู 
เนื้อหา 

สราง 
ความคิด ขั้นตอนที่ 2 

ทอน 
ความคิด 

วิเคราะห 
งานและ 
แนวคิด 

ออกแบบ 
บทเรียน 
ขั้นแรก 

ประเมิน 
และแกไข 

การออกแบบ 
ขั้นตอนที่ 3 

เขียน 
ผังงาน 

สราง 
สตอร่ี
บอรด

สราง 
โปรแกรม 

ประเมิน 
และแกไข 
บทเรียน 

จบ ผลิต
เอกสาร 
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                    2.8.3 การออกแบบการสอน 
                    การออกแบบการสอนในคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น สามารถทําใหบทเรียนนาสนใจ
ดึงดูดความสนใจของผูเรียนดวยภาพ เสียง และกราฟฟกอ่ืน ๆ และในการนําเสนอเนื้อหาหรือ
กิจกรรมตางๆก็ดําเนนิการตามสภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียน ดังนั้น ขั้นตอนการออกแบบ
บทเรียนจึงไดยึดหลักการเรยีนการสอน 9 ขั้นตอนของ กาเย (Gagne, อางใน สุกิจ แขวงโสภา, 
2541,  หนา 15-20) คือ 
              1) เราความสนใจ (Gain Attention) กอนที่ผูเรียนจะไดเรียนนัน้ ควรจะไดรับแรง
กระตุนและแรงจูงใจใหอยากที่จะเรียน ดังนัน้บทเรียนจึงควรเริ่มดวยภาพ สี และเสียงหรือประกอบ
กันหลาย ๆ อยาง โดยส่ิงที่สรางขึ้นมานั้นตองเกี่ยวของกบัเนื้อหาไปในตัว การเตรยีมตัวและกระตุน
ผูเรียนของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนคือ การสรางไตเติ้ลของบทเรียน ซ่ึงควรจะออกแบบ
เพื่อใหสายตาของผูเรียนอยูที่จอภาพ ไมใชพะวงอยูที่แปนพิมพ แตถาหากวาเปนไตเติ้ลที่ตองการ
แครยาว (Space Bar) หรือดวยการกดแปนอักษรตัวใดตวัหนึ่ง เปนตน 
                             2) บอกวัตถุประสงค (Specify Objective) การบอกวตัถุประสงคของบทเรียน
คอมพิวเตอรนัน้ จะทําใหผูเรียนไดทราบประเด็นสําคัญของเนื้อหา และเปนการบอกเคาโครง
เนื้อหา ซ่ึงจะเปนการชวยใหผูเรียนสามารถผสมผสานแนวคิด ในรายละเอียดหรือสวนยอยของ
เนื้อหาใหสอดคลองและสัมพันธกับเนื้อหาสวนใหญได อันจะสงผลใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและทําใหผูเรียนสามารถจําและเขาใจเนื้อหาไดดกีวา 
                             3) ทบทวนความรูเดิม (Activate Knowledge) กอนที่จะใหความรูใหมแกผูเรียน
ซ่ึงผูเรียนอาจจะไมมีพืน้ฐานมากอน จึงมคีวามจําเปนอยางยิ่งที่ผูออกแบบโปรแกรมควรจะตองหา
วิธีการประเมนิความรูเดิมในสวนที่จําเปนที่จะรับความรูใหม ทั้งนี้นอกจากเพื่อเตรยีมผูเรียนให
พรอมที่จะรับความรูใหม สําหรับผูที่มีพื้นฐานมาแลว ยังเปนการทบทวนหรือใหผูเรียนไดยอนไป
คิดในสิ่งที่เรียนรูมากอนเพื่อชวยในการเรยีนรูส่ิงใหม 
              4) การเสนอเนื้อหาใหม (Present Information) การเสนอภาพที่เกี่ยวของกับ
เนื้อหาประกอบคําพูดที่ส้ันงาย และไดใจความ เปนสิ่งสําคัญของการเรียนการสอนดวย
คอมพิวเตอร   การใชภาพประกอบ จะทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหางายข้ึน และความคงทนในการจําจะ
ดีกวาการอานเพียงอยางเดียว ภาพชวยอธิบายสิ่งที่เปนนามธรรมใหงายตอการเรียนรู 
              5) ช้ีแนวทางการเรยีนรู (Guide Leaning) หากมกีารจัดระบบการนําเสนอเนื้อหาที่
ดีและสัมพันธกับประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของผูเรียน ก็จะทําใหผูเรียนเกิดความจดจําไดดี
การเรียนรูที่มคีวามหมายจะเกิดขึ้นไดจากการที่ผูเรียนวเิคราะห และตคีวามในเนื้อหาใหมบน
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พื้นฐานของความรูเดิม และประสบการณเดิมรวมกนัเปนความรูใหม ผูออกแบบบทเรียนจึงควร
พยายามหาเทคนิคในการทีจ่ะกระตุนใหผูเรียนนําความรูเดิมมาใชในการศึกษาหาความรูใหม 
              6) กระตุนการตอบสนอง (Elicit Response) คอมพิวเตอรเปนสื่อการสอนที่ผูเรียน
สามารถมีปฏิสัมพันธได โดยอาจจะเปนกจิกรรมในหลายๆ ลักษณะซึ่งจะทําใหผูเรียนไมเกดิความ
เบื่อหนาย และมีสวนรวมกไ็ดใชความคิด ทําของผูเรียนดีขึ้น 
              7) ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback) เมื่อผูเรียนทําถูก แลวไดรับขอมูล
ยอนกลับ จะทาํใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจใหอยากเรียนตอไป รูสึกภาคภูมใิจความสําเร็จ แตถาหาก
ผูเรียนทําผิดกจ็ะเปนการแกไขใหถูกตอง ไมใหความรูผิดๆ นั้นฝงใจไป สําหรับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนจะมี การให Feedback เพื่อบอกวา ขณะนัน้ผูเรียนอยูตรงไหน หางจาก
เปาหมายเทาใดดวย 
              8) ทดสอบความรู (Assess Performance) บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนที่จดัเปน
บทเรียนโปรแกรมจะมกีารทดสอบความรูใหม ซ่ึงอาจจะเปนการทดสอบระหวางบทเรียนหรือการ
ทดสอบในชวงทายของบทเรียน ซ่ึงจะเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดสอบตนเองเปนการ
ทดสอบเพื่อ เก็บคะแนน หรือจะเปนการทดสอบเพื่อวดัวาผูเรียนผานเกณฑขั้นต่ําสุด เพื่อที่จะศกึษา
บทเรียนตอไปหรือยัง การทดสอบนี้นอกจากจะเปนการประเมินการเรยีนแลว ยังมีผลในการจํา
ระยะยาวของผูเรียน 
                9)  การจําและการนําไปใช (Promote Retention and Transfer) ในการเรียนการ
สอนขั้นตอนนี้จะเปนกิจกรรมสรุปประเด็นสําคัญ รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดมี
โอกาสทบทวนหรือซักถามปญหากอนจบบทเรียน 
          ชวงโชติ พันธุเวช (2535,  หนา 10-13) กลาววาการออกแบบการสอนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนหากมีการวางแผนและจัดทําอยางรอบคอบ จะทําใหไดบทเรียนมาใชในการ
จัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับโปรแกรมที่นิยมนํามาใชในการพัฒนาบทเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอน โปรแกรมหนึ่งคือโปรแกรม Authorware เปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่ครูผูสอน
สามารถใชสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดดวยตนเอง โปรแกรมสําเร็จรูปดังกลาวมีหนาที่
ดังนี้ 
                             1) ผลิตตัวหนังสือและอกัษรตาง ๆ 
                             2) สรางภาพ ลวดลาย และกราฟกตาง ๆ 

           3) สรางปญหาและแบบฝกหัด 
           4) ควบคุมการทํางานของขอมูล 
           5) จัดการแฟมขอมูล 
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                            6)  สรางบทเรียนและควบคุมบทเรียน 
                            7)  ควบคุมการทํางานของโมดูล และกรอบตางๆ ของบทเรียน 
                                 8) Run บทเรียน 
                                 9) เก็บระบบการศึกษา (System Environment) และพจนานุกรมตางๆ 

            โปรแกรม Authorware มีจุดเดนในดานสื่อประสม และปฏิสัมพันธ ภาพที่สรางแต
ภาพจะเปนอิสระจากภาพอื่นๆ จึงสามารถแกไขภาพนั้นไดโดยตรง สามารถเลือกตัวอักษรไดหลาย
แบบ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย สามารถเชื่อโยงกับโสตทัศนูปกรณเชน ชุดเครื่องเสียง และ
เครื่องเลนวีดีทัศน แสดงภาพตางๆ พรอมกันได ทํารูปแบบของบทเรียนไดหลายลักษณะ 

              วิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Authorware เปนการทํางาน
โดยใชรูปสัญลักษณ (Icon) โดยนํารูปสัญลักษณไปเรียงไวบนเสน Flowchart เพื่อกําหนดการ
ทํางานหรือแสดงผล  และความสัมพันธของเนื้อหา  ภาพเสียง  ของแตละเฟรม  โปรแกรม 
Authorware จะตองทํางานอยูภายใตระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows โดยมีคําสั่งเปนรูป
สัญลักษณจํานวน 11 คําสั่งดังนี้ 

              1) Display Icon เปนคําสั่งสําหรับทํางานกราฟก ในคําสั่งนั้นจะมีคําสั่งเกีย่วของ
กับการวาดภาพ การอานแฟมขอมูลจากภายนอกเขามา รวมทั้งการแสดงภาพหรือขอความโดยมี 
Special Effect ตางๆ 

              2) Animation Icon เปนคําสั่งทําภาพเคลื่อนไหว ดวยการกําหนดภาพทีจ่ะเคลือ่นที่
ปลายทาง ความเร็ว จํานวนรอบที่จะแสดงภาพ 
             3) Erase Icon ใชสําหรับลบภาพหรือขอความออกจากจอ โดยสามารถกําหนด 
Special Effect ได 
                4) Wait Icon ใชหยุดการทํางานของโปรแกรม อาจเปนการหยุดโดยกําหนดเวลา
หรือหยดุจนกวาผูใชจะใหทาํงานตอไป 
             5) Decision Icon ประกอบดวยคําสัง่ควบคุมการทาํงาน ไมวาการทํางานตามลําดับ
ขั้น การทํางานแบบสุม หรือการทํางานโดยกําหนดขั้นตอนดวยตวัแปร 
             6) Interaction Icon เปนคําสั่งที่ใชในการกําหนดวิธีการติดตอกบัผูใชซ่ึงอาจ
กําหนดเปนปุมกดหรือแบบ Pull-down Menu และอีกหลายแบบ รวมทั้งการกําหนดทิศทางการ
ทํางานของผังงาน 
             7) Calculation Icon ใชเมื่อตองการใสตัวแปรเพื่อควบคุมการทํางานของ
โปรแกรมใชฟงกชั่นพิเศษ เรียกใชโปรแกรมภายนอก หรือเรียกไปยังการดําเนินงานอื่นๆ โดย
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โปรแกรม Authorware มีการทํางานมากกวา 200 ตัวแปรทําใหมีความสามารถสรางโปรแกรมที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถทํางานขั้นสูงได 
              8) Map Icon เปนคําสั่งควบคุม Logic การทํางานของโปรแกรม สามารถทํางาน
ในลักษณะโครงสรางซับซอนมากกวาหนึ่งระดับ ดวยกรทํางานรวมกับคําสั่งอื่นๆ 
              9) Movie Icon เปนคําสั่งที่ใชเรียกแฟมที่เปน Animation จากภายนอกเขามาใช 
              10) Sound Icon ใชเรียกแฟมขอมูลเสียงเขามาใชงาน 
             11) Video Capture Card สามารถควบคุมการทํางานของเครื่องเลน Laser Disk 
บางรุนที่ตดิตอกับคอมพิวเตอรได 
            ในการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใชเปนสื่อในการเรียนการสอน 
เศษสวนซึ่งตองการใชการแสดงภาพการเคลื่อนไหว พรอมๆกัน จึงใชโปรแกรมสําเร็จรูปคือ
โปรแกรม ออเธอรแวร 7.0 (Authorware 7.0)  นําเสนอในรูปแบบการสอนเนื้อหา โดยจัดทํา
โปรแกรมใหผูเรียนไดฝกคิด และรวมกิจกรรมในการเรียน เพื่อสงเสริมการเรียนตาเอกัตภาพ และ
เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและควรหาประสิทธิภาพของบทเรียนดวย 
            ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวา
ผูเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเปนที่พึงพอใจ โดยกําหนดใหเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละของการทํางาน
และการประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมด ตอคะแนนเฉลี่ยรอยละของผลการสอบหลังเรียนของ
ผูเรียนทั้งหมด นั่นคือ E1 /  E2  หรือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
            เอสปช และวิลเลียมส (Espich & Williams,  1976, p. 75-79) ไดอธิบายถึงการ
ทดลองหาประสิทธิภาพและปรับปรุงแกไขสื่อการสอน และบทเรียนสําเร็จรูปไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
            ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบที่ละคน (One to One Testing) จากกลุมตัวอยางที่ไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน 2-3 คน เพื่อใหศึกษาสื่อที่พัฒนาขึ้น และหลังจากการศึกษาผูพัฒนาจะสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัขอบกพรองของสื่อ จากกลุมตัวอยางนั้น 
            ขั้นตอนที่ 2 การทดลองกับกลุมเล็ก (Small Group Testing) ใชกลุมตัวอยาง 5-9 
คน ดําเนินการคลายขั้นตอนที่ 1 แตจะใหกลุมตัวอยางไดรับการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน
ดวย  เพื่อนําผลไปวิเคราะหทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ โดยอาศัยเกณฑ ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพควรใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว หากต่ํากวาเกณฑ ไมควรเกิน 2.5 % ถาผลการวิเคราะห
เปนไปตามเกณฑดังกลาวก็ปรับปรุง แกไขเฉพาะบางสวนที่บกพรอง เพื่อนําไปทดลองใชใน
ขั้นตอนที่ 3 ตอไป ถาผลการวิเคราะหไมเปนไปตามเกณฑดังกลาว ก็จะดําเนินการดวยวิธีการเดิม
กับกลุมตัวอยางใหม จนกวาจะไดผลตามเกณฑที่กําหนด 
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            ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบภาคสนาม (Field Testing) ทดสอบกับกลุมตัวอยางที่เปน
ประชากรเปาหมายจริง โดยผูพัฒนาสื่อจะไมเขาไปเกี่ยวของกับการทดลองดวย แตจะอาศัย
ครูผูสอนดําเนินการแทน โดยใชวิธีการดําเนินการเชนเดียวกับขั้นตอนที่ 2  

2.9 ประสิทธิภาพบทเรียน 
  2.9.1 ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

                   การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคือการตรวจสอบดูวาบทเรียนมีคุณภาพหรือไมโดย
การนําบทเรียนที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับกลุมเปาหมายขนาดตางๆ ตามลําดับขั้น  คือ (อารีย  มีมุง
กิจ,   2541, หนา 33) 

          1)  การทดลองใชในขัน้ที่หนึ่งตอหนึ่ง  (One to One Testing) เปนการทดลองกบั
ผูเรียน  1  คน โดยทดลองกบัเด็กความสามารถปานกลางจะเหมาะสมที่สุด  หรือจะทดลองกับเด็ก
ทั้ง  3  ระดับ คือเด็กเกง  เดก็ปานกลาง และเด็กออน แตจะทดลองครัง้ละ 1 คน เทานั้น (1:1x3)  เพื่อ
ศึกษาถึงขอบกพรองที่ควรแกไขในดานสํานวนภาษา กราฟกที่ใช ความเหมาะสมของระยะเวลาที่
กําหนดในบทเรียน และขอเสนอแนะอืน่ๆ  เพื่อนําไปปรบัปรุงแกไข 
                       2) การทดลองในขั้นการทดลองกับกลุมเล็ก (Small Group Testing) เปนการทดลอง
กับผูเรียนประมาณ 6-10 คน โดยคละผูเรียนใหมีทั้งเด็กเกง  เด็กปานกลาง และเด็กออน เพื่อศึกษา
ถึงความเหมาะสมของบทเรียนในดานตางๆ เชน การใชภาษาในบทเรยีน  นกัเรียนในกลุมเล็กมี
ความเขาใจทีต่รงกันหรือไม  ภาษาทีใ่ชมีความคลุมเครือหรือไมผลเปนเชนไร  เมื่อนําผลการทํา
แบบทดสอบระหวางเรียนและผลการทดสอบหลังเรียนดวยบทเรียนๆไปวิเคราะหหาประสิทธิภาพ
แลว  ไดตามเกณฑทีก่ําหนดไวหรือไม นาํขอมูลที่ไดในขั้นตอนนีไ้ปปรับปรุงแกไขบทเรียนตอไป 
                          3) การทดลองในขั้นการทดลองกับกลุมใหญ (Field Testing) เปนการนําบทเรียน
ไปใชจริงโดยทดลองกับผูเรียน40-100 คน เพื่อนําผลการทําแบบทดสอบระหวางเรียนและผลการ
ทดสอบหลังเรียนดวยบทเรียน  ไปวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
 
 2.9.2 เกณฑหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนเปนเกณฑที่ผูสอนเปนคนกําหนดเพื่อคาดหมายวาผูเรียนจะ
เปล่ียนพฤติกรรมเปนที่พึงพอใจโดยกําหนดใหเปนเปอรเซ็นตผลเฉล่ียของคะแนนการทํางานและ
การประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมดตอเปอรเซ็นตของผลการสอนหลังการเรียนของผูเรียน
ทั้งหมดนั่นคือ 1E / 2E   หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
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 ประสิทธิภาพของกระบวนการ  คือการประเมินพฤติกรรมตอเนื่อง  (Transitional  
Behavior) ของผูเรียน  ไดแก  การประกอบกิจกรรมกลุม  งานที่มอบหมายและกิจกรรมอื่นๆ ที่
ผูสอนกําหนดไว 
 ประสิทธิภาพของผลลัพธ คือ  การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทาย (Terminal Behavior) 
โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียน  และการสอบไล 
 ระดับประสิทธิภาพของบทเรียน  คือ  ระดับที่ผูพัฒนาบทเรียนมีความพอใจวาหาก
บทเรียนมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแลวจะมีคุณคา นาพอใจ  ซ่ึงเรียกระดับประสิทธิภาพที่นาพอใจ
นั้นวา  เกณฑประสิทธิภาพ 
 ตัวอยาง 80 / 80 หมายความวา  เมื่อเรียนจากบทเรียนแลวผูเรียนจะสามารถทํา แบบฝกหัด
หรืองานไดผลเฉลี่ย  80 %  และทําการทดสอบหลังเรียนไดผลเฉลี่ย  80 % 
 สําหรับเกณฑในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นมีนักการ
ศึกษาไดใหความเห็นเกี่ยวกับเกณฑประสิทธิภาพที่เหมาะสมไว  เชน  ไชยยศ   เรืองสุวรรณ  
(2533:127-133) ใหความเห็นวา ประสิทธิภาพของบทเรียนนั้น ควรใชเกณฑ 90/90 ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เปนความรูความเขาใจควรใชเกณฑ 90 / 90 สําหรับเนื้อหาที่เปนวิชา
ทักษะควรใชเกณฑ 80/ 80 การจะยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียนหรือไมนั้น  ใหถือคาแปรปรวน 
2.5-5 %  นั่นคือ  ประสิทธิภาพของบทเรียนไมควรต่ํากวาเกณฑ  5%  แตปกติจะกําหนดไว  2.5 % 
เชน ตั้งเกณฑประสิทธิภาพไว  90 / 90 เมื่อทดลองแบบ  1: 100 แลว  บทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพไว  
87.5 / 87.5 เราก็สามารถยอมรับไดวาบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2525 : 247-252)  การยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียน  มี  3  ระดับ  คือ  
                            1) สูงกวาเกณฑ  เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวมีคาเกนิ  
2.5 %  
                            2) เทาเกณฑเมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนเทากับหรอืสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวแตไม
เกิน  2.5 % 
                            3)  ต่ํากวาเกณฑ  เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนต่ํากวาเกณฑทั้งไวแตไมกวา   
2.5 % ถือวายงัมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได 

 ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของผูวิจัยในครั้งนี้ใชเกณฑ  21 / EE  : ไมต่ํา
กวา70/70  เนื่องจากเปนบทเรียนซึ่งเสนอเนื้อหาวิชาที่จัดอยูในประเภทวิชาทักษะซึ่งมีเนื้อหา
คอนขางยากนักเรียนไมชอบเรียน  และในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้มุงใชประโยชน
ในการทบทวนในกลุมนักเรียนทั่วๆไป 
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2.10  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของพอสรุปไดดังนี้ 
  2.10.1 งานวิจัยในประเทศ 
  จริยา เกษมราษฎร (2540,  บทคัดยอ) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรวชิาภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพตามเกณฑรอบรู
ตามวัตถุประสงคคิดเปนรอยละ 95 ผูเรียนมีความพอใจและชอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

   สําเนา หมื่นแจม (2541,  บทคัดยอ) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชา
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สําหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ผลการศึกษา
ปรากฏวา นักเรียนสามารถผานเกณฑรอบรูตามวัตถุประสงค โดยเฉลี่ยรอยละ 88 

  สุดธิดา  หอมเสียง (2542,  บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนวิชาพื้นฐานการออกแบบสําหรับนักศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงแผนกนิเทศศิลป
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยใชเสียงประกอบในบทเรียน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึน้อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 วรรณา เอกตะ (2542, บทคัดยอ) ไดสรางบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนในวิชา
คณิตศาสตรสําหรับนักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาปรากฏวา นักเรียนมี
ความกาวหนาทางการเรียนเพิ่มขึ้นตั้งแต 2 คะแนนถึง 11 คะแนน โดยเพิ่มขึ้นโดยเฉลีย่ รอยละ 32.5 

  วรวิทย นิเทศศิลป (2543,  บทคัดยอ) ไดพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน วชิาอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพ ตามเกณฑ E-
CAI ในระดับดี(รอยละ 90.26) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยคอมพวิเตอรชวย
สอนสูงกวาของนักเรียนที่เรียนดวยการสอนปกติอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักศึกษามี
เจตคติที่ดีตอบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนในระดบัดีมาก 
 สุภิญญา สุพรรณการ (2543,  หนา 57) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อการ
สอนเสริมวิชาคณิตศาสตร เร่ือง รอยละ สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตรสูงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตสาสตร เรื่อง รอยละ สําหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตรสูง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นแบงเปน 8 
ตัวอยาง รวม 286 กรอบ และนําไปหาประสิทธิภาพ โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง รอยละ 
มีประสิทธิภาพเทากับ 72.5/64.0 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคริตศาสตรเร่ือง รอยละ ของนักเรยีน
ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตรสูง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง รอยละ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
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 วรรณวลัย วิจันทรโต (2545,  หนา 45) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อการ
สอนทบทวนวิชาฟสิกส เร่ือง การหักเหของแสง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส เร่ือง การหักเหของแสง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 มีประสิทธิภาพ 71.48/69.50 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การหักเหของแสง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง 
การหักเหของแสง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  พมิวรา  พรหมสถาพร (2546,  บทคัดยอ) ไดสรางบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนซอม
เสริมวิชาคณิตศาสตร เร่ือง สมการและการแกสมการ สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพเทากับ 83.75/82.25 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางหลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร เร่ือง สมการและการแกสมการ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 
  สุกุมา  มุยสี (2546,  หนา 41)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชาคณิตศาสตร 
เพื่อสอนเสริม เร่ือง  เศษสวน  สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ผลการวิจัย  พบวา  บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  74.50/77.50 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนที่ไดรับการสอนเสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  สูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนเสริมตามปกติ   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   แสงเดือน  ขึงภูเขียว (2546,  หนา 61)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรวิชาคณิตศาสตร  
เร่ืองการคูณและการหารจํานวนที่ตัวตั้งมีสองหลัก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ไดสรุป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  พบวา  บทเรียนที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ  81.50/80.66  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  นักเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .05  และนักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยูในระดับ
เห็นดวยมาก  
 จากผลการวิจัยที่กลาวมาจะเห็นวาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถแกไข
ปญหาการเรียนการสอนของนักเรียนและ นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.10.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 บอน (Bohn,  1999,  p. 44 - 47) ไดทําการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนที่เรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอนตามปกติ ไมแตกตางกัน 
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 แฟลช (Flach,  1996, Abstract) ไดทําการวิจัยพบวา ผูบริหารศูนยฝกวิชาชีพตางๆในรัฐ 
อิลินนอยส มีในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการเรียนการสอนและมีการสงเสริม
ใหมีการพัฒนาสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางแพรหลายในสาขาวิชาตางๆทั้งสาขา
อุตสาหกรรรม ธุรกิจ การตลาด และการจัดการ เนื่องจากไดรับความสนใจจากนักเรียนและผูบริหาร
ตางตระหนักถึงประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนอยางดี 
 พาลาวอนค (Phalavonk,  1991,  Abstract)  ไดศึกษาผลของแรงจูงใจในการเรียน
คณิตศาสตรโดยคอมพิวเตอรชวยสอน  กับนิสิตปแรกของมหาวิทยาลัยรัฐบาลทั่วประเทศ  กลุม
ตัวอยางมีจํานวน  960  คน  แบงเปนกลุมทดลองซึ่งเรียนโดยคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมควบคุม
เรียนแบบบรรยาย  ผลการวิจัย  พบวาผลสัมฤทธิ์และเจตคติของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 ไฮแมน (Hyman,  1989,  p. 316-A)  ไดศึกษาผลของการสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร
และเจตคติตอการอานโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 4  ถึง  เกรด 8  
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรต่ํา  จํานวน  158  คน  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติตอการอานในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการไดรับสอน
ซอมเสริมโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยท่ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังไดรับการสอนซอมเสริมโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาการ
ไดรับการสอนซอมเสริมโดยใชคอมพิวเตอรอยางเห็นไดชัดเจน  และนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการ
อาน 
 เฮนี (Heynie,  1989, Abstract) ไดศึกษาผลของคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในระดับประถมศึกษา ผลการศึกษาพบวา การเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น 
 เบนเนท (Bennett,  1991, p. 44-47) ไดทําการวิจัยเร่ือง ผลของคอมพิวเตอรในการสอน
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา พบวา ครูควรใชเสริมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  ทําใหนักเรียนปรับปรุงการเรียนในวิชาคณิตศาสตร และทัศนคติตอบทเรียน
คอมพิวเตอรดีขึ้น 
   จากผลการวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศที่กลาวมาขางตน  จะเห็นวา การ
สรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรนั้น  เพื่อประโยชนในการนําไปใชเปนสื่อใน
การเรียนการสอน   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ทําใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียน  ผูเรียน
สนุกสนาน  ตื่นเตน  มีความกระตือรือรน  มีความสนใจในการเรียนมากขึ้น  มีผลทําใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนการเรียนสูงขึ้น  และใชเวลานอยกวา  วิธีการสอนแบบปกติ  และมีความคงทนในการ
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เรียนรู  ถึงแมวากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความเปนนามธรรม  แตถาเราสามารถ
ส่ือความหมายในรูปแบบมัลติมีเดียไดอยางเหมาะสม  ก็จะทําใหผูเรียนมีความชัดเจนในเนื้อหา  ไม
เบื่อหนาย  ปญหาในการเรียนคณิตศาสตรก็จะหมดไป  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  ในหนวยของเนื้อหา  เร่ืองเศษสวน  ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  เพื่อให
นักเรียนไดเรียนรู 
 
2.11 สรุปกรอบแนวคิด 
   จากการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
   2.11.1 การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ไดศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร แนวการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรและการวัดผลประเมินผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โดยยึดตามแนวของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
   2.11.2 การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยยึด แนวคิดของเบนจามิน เอส บลูมและคณะ มาแบงพฤติกรรมในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ออกเปน 4 ระดับ 
          1) ความรูความจําเกี่ยวกับการคิดคาํนวณ 
          2) ความเขาใจ 
          3) การนําไปใช 
          4) การวิเคราะห 
  2.10.3 การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน โดยใชโปรแกรมออเธอรแวร 
 2.10.4 ความคิดเห็นตอการเรียน ใชแบบสอบถามเพื่อตองการทราบความรูสึกและ           
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 


