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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 

ในการศึกษาคนควา  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง  การคูณ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  2  โดยใชคอมพิ ว เตอรช วยสอน   ผู วิ จั ยไดศึ กษา เอกสาร                         
ตํารา  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังตอไปนี้   
        2.1   เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   
  2.1.1 โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) 
  2.1.2  ความสําคัญ  ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของคณิตศาสตร 
  2.1.3  วิสัยทัศนและคุณภาพของผูเรียน 
  2.1.4  สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  2.1.5  สาระการเรียนรูรายป  และผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
  2.1.6  แนวการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  2.1.7  การประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
        2.2    แนวคิดเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร 

 2.2.1  ทฤษฎีการเรียนรูที่นํามาประยุกตใชในการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 2.2.2  วิธีสอนคูณ 
 2.2.3  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

        2.3  แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอน 
 2.3.1  ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 
 2.3.2  ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 2.3.3  ประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน 
 2.3.4  ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน 
 2.3.5  ทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรูที่เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 2.3.6  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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        2.4  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร          
เร่ือง  การคูณ 
 2.4.1  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 2.4.2  ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 2.4.3  ขั้นตอนการออกแบบการสอนในคอมพิวเตอรชวยสอน 
 2.4.4  การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
 2.5.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
2.6  สรุปแนวคิดทฤษฎี 

 

2.1 เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  คูมือ 
        การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
 
         2.1.1  โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวงชั้นท่ี 1 (ป.1-3) 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  รหัสวิชา  ค11101     เวลาเรียน  200  ชั่วโมง/ป 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  รหัสวิชา  ค12101     เวลาเรียน  200  ชั่วโมง/ป 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  รหัสวิชา  ค13101   เวลาเรยีน  200  ชั่วโมง/ป 

                (โรงเรียนเทศบาล ๑  วัดแจง,  2546,  หนา  2) 
 
          2.1.2  ความสําคัญ  ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของคณิตศาสตร 
  1)  ความสําคัญของคณิตศาสตร 
 คณิตศาสตรมีบทบาทอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย  ทําใหมนุษยมี
ความคิดสรางสรรค   คิดอยางมีเหตุผล   เปนระบบ   ระเบียบ   มีแบบแผน  สามารถวิเคราะหปญหา
และสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ  ทําใหสามารถคาดการณ  วางแผน  ตัดสินใจ  และ
แกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร
อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ  คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น  
นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ  มีความสมดุลทั้งทางรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา  และอารมณ  สามารถคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได 
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2) ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของคณิตศาสตร   
 คณิตศาสตรมีลักษณะเปนนามธรรม  มีโครงสรางซึ่งประกอบดวยคําอนิยาม           
บทนิยาม  สัจพจนที่เปนขอตกลงเบื้องตน จากนั้นจึงใชการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผลสรางทฤษฎีบท
ตาง ๆ ขึ้น  และนําไปใชอยางเปนระบบ  คณิตศาสตรมีความถูกตองเที่ยงตรง  คงเสนคงวา  มี
ระเบียบแบบแผน  เปนเหตุเปนผล  และมีความสมบูรณในตัวเอง 
 คณิตศาสตรเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ศึกษาเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ  
เพื่อใหไดขอสรุปและนําไปใชประโยชน  คณิตศาสตรมีลักษณะเปนภาษาสากลที่ทุกคนเขาใจ
ตรงกันในการสื่ อสาร   ส่ื อความหมาย   และถ า ยทอดความรู ร ะหว า งศาสตร ต า ง  ๆ                
(กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ,  2545,  หนา  1-2) 
 
        2.1.3  วิสัยทัศนและคุณภาพของผูเรียน 

 1)  วิสัยทัศนการเรียนรูคณิตศาสตร 
 ในคูมือการจัดการเรียนรู   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ,  
กรมวิชาการ,  2545, หนา 2) ไดกลาววา  การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรู
คณิตศาสตรอยางตอเนื่อง และตลอดชีวิตตามศักยภาพ  ทั้งนี้เพื่อให  เยาวชนเปนผูที่มีความรู
ความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง  สามารถนําความรู  ทักษะ  และกระบวนการทาง
คณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น  รวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือใน       
การเรียนรูส่ิงตาง ๆ  และเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ  ดังนั้นจึงเปนความรับผิดชอบของ
สถานศึกษาที่ตองจัดสาระการเรียนรูที่เหมาะสมแกผูเรียนแตละคน  ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรูที่กําหนดไว 
 สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร และตองการเรียนคณิตศาสตรมาก
ขึ้นใหถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองจัดโปรแกรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนเพื่อให
ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมี
ความรู   ที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
 2)  คุณภาพของผูเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ (2545,  หนา 2)  กลาวถึงคุณภาพของผูเรียนวา  
เมื่อผูเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ปแลว  ผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระ
คณิตศาสตร  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร  ตระหนักในคุณคา
ของคณิตศาสตร  และสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตลอดจนสามารถ
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นําความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ  และเปนพื้นฐานในการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น 
        การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้น  จะตองมีความสมดุล
ระหวางสาระทางดานความรู  ทักษะกระบวนการ  ควบคูไปกับคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม
ดังนี้ 
 (1)  มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐาน  เกี่ยวกับจํานวนและการ
ดําเนินการ  การวัด  เรขาคณิต  พีชคณิต  การวิเคราะหขอมูล  ความนาจะเปน  พรอมทั้งสามารถ   
นําความรูนั้นไปประยุกตได 
 (2)  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน  ไดแก  ความสามารถในการ
แกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย  การใหเหตุผล  การสื่อสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร   
และการนําเสนอ  การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ทางคณิตศาสตร  และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ 
 (3)  มีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ   มีความเชื่อมั่นในตนเอง  พรอมทั้งตระหนักในคุณคา   
และมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

    คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นที่ 1 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3)  
                    กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ (2545,  หนา 3) ระบุวา  เมื่อผูเรียนจบการเรียน    
ชวงชั้นที่  1  ผูเรียนควรจะมีความสามารถดังนี้ 
   (1)  มีความรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวน  เกี่ยวกับจํานวนนับและศูนย   และ       
การดําเนินการของจํานวน  สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณ และการหารจํานวนนับ   
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได   และสามารถสรางโจทยได 
 (2)  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว  ระยะทาง  น้ําหนัก   ปริมาตร  และ
ความจุสามารถวัดปริมาณดังกลาวไดอยางถูกตองและเหมาะสม  และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไป
ใช แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได 
 (3) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติพื้นฐานของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ  สองมิต ิ
และสามมิติ 
 (4)  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธได 
 (5)  รวบรวมขอมูล  จัดระบบขอมูล  และอภิปรายประเด็นตาง ๆ  จากแผนภูมิ
รูปภาพ  และแผนภูมิแทงได 
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 (6)  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน  ไดแก  ความสามารถในการ
แกปญหาการใหเหตุผล  การสื่อสาร  ส่ือความหมายและการนําเสนอทางคณิตศาสตร   การมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร 
 
        2.1.4  สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 1)  สาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 สาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนเนื้อหาและกระบวนการเรียนรูทางคณิตศาสตรที่จะ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ความสามารถ  ตามที่กําหนดไวในจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  สาระการเรียนรูคณิตศาสตรประกอบดวย  สาระการเรียนรูหลัก
ดังนี้ 
            สาระที่  1 : จํานวนและการดําเนินการ  เปนสาระพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องระบบจํานวน  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับจํานวน  เศษสวน  ทศนิยม  การบวก  การลบ  การคูณ  
และการหาร 
            สาระที่  2 : การวัด  เปนสาระพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวัด     
ความยาว  การชั่ง  การตวง  การหาพื้นที่  การหาปริมาตร  ทิศ  แผนผัง  เวลา  วัน  เดือน  ป  และเงิน 
            สาระที่ 3 : เรขาคณิต  เปนสาระพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง               
รูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ  รูปเรขาคณิตสองมิติ  และรูปเรขาคณิตสามมิติ   
            สาระที่  4  : พีชคณิต  เปนสาระพื้นฐานที่มีขอบขายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจํานวน  
เชน  สมการ  แบบรูป (pattern)   
           สาระที่  5  : การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  เปนสาระพื้นฐานที่มีขอบขาย
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติ  แผนภูมิ  กราฟ  การนําเสนอขอมูล  
และความนาจะเปนเบื้องตน   
           สาระที่  6  : ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร  เปนสาระพื้นฐานที่มีขอบขาย
เนื้อหาเกี่ยวกับทักษะ / กระบวนการการแกปญหา  การใหเหตุผล  การส่ือสาร  ส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตรและการนําเสนอ  การเชื่อมโยง  และความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
(กระทรวงศึกษาธิการ,  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,  2547,  หนา 1-2)    
 2)   มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
          มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เปนเปาหมายในการพัฒนา
การศึกษาคณิตศาสตรพื้นฐานของผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  รวมทั้งเปนแนวทาง
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ในการกํากับ  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  และเปนหลักในการเทียบ
โอนความรูและประสบการณจากการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
                        มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแตละมาตรฐานไดจัดใหอยู
ภายใตสาระการเรียนรูหลักดังนี้ 
                           สาระที่ 1 :  จํานวนและการดําเนินการ 
                                  มาตรฐาน  ค 1.1 :  เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและ  การ
ใชจํานวนในชวีิตจริง 
                                  มาตรฐาน  ค 1.2  :  เขาใจถงึผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและ
ความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ  และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได 
                                  มาตรฐาน  ค  1.3  :  ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได 
                                  มาตรฐาน ค 1.4  :  เขาใจในระบบจาํนวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับ
จํานวนไปใชได 
                       สาระที่ 2 :  การวัด 
                                  มาตรฐาน  ค  2.1  :  เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 
                                  มาตรฐาน  ค  2.2  :  วดัและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได 
                                  มาตรฐาน  ค  2.3  :  แกปญหาเกี่ยวกับการวดัได 
                       สาระที่ 3 :  เรขาคณิต 
                                  มาตรฐาน  ค  3.1  :  อธิบายและวเิคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได 
                                  มาตรฐาน  ค  3.2  :  ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกีย่วกับปริภูม ิ 
(spatial  reasoning)  และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric  model)  ในการแกปญหาได 
                       สาระที่ 4 :  พีชคณิต 
                                  มาตรฐาน  ค  4.1  :  อธิบายและวเิคราะหแบบรปู (pattern)  ความสัมพันธ  
และฟงชั่นกตาง ๆ ได 
                                  มาตรฐาน  ค  4.2  :  ใชนิพจน  สมการ  อสมการ  กราฟ  และแบบจําลอง         
ทางคณิตศาสตรอ่ืน ๆ  แทนสถานการณตาง ๆ  ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได 
                       สาระที่ 5 :  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
                                  มาตรฐาน  ค  5.1  :  เขาใจและใชวธีิการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได 
                                  มาตรฐาน  ค  5.2  :  ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนใน
การคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล 
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                                  มาตรฐาน  ค  5.3  :  ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการ
ตัดสินใจและแกปญหาได 
                          สาระที่ 6 :  ทักษะ/กระบวนการทางคณติศาสตร 
                                  มาตรฐาน  ค  6.1  :  มีความสามารถในการแกปญหา 
                                  มาตรฐาน  ค  6.2  :  มีความสามารถในการใหเหตุผล 
                                  มาตรฐาน  ค  6.3  :  มีความสามารถในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย           
ทางคณิตศาสตร  และการนาํเสนอ 
                                  มาตรฐาน  ค  6.4  :  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ  
ทางคณิตศาสตร  และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ ได 
                                  มาตรฐาน  ค  6.5  :  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
(กระทรวงศึกษาธิการ,  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,  2547,  หนา  2-3)    
 
       2.1.5  สาระการเรียนรูรายป  และผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
 1)  สาระการเรียนรูรายป  ในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร (โรงเรียนเทศบาล ๑  วัดแจง,  2546,  หนา 13 - 25)  ไดกําหนดสาระการเรียนรูรายป 
ไวในคําอธิบายรายวิชา  สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 2   ภายใตสาระการเรียนรูดังตอไปนี้ 
                          สาระที่ 1  :  จํานวนและการดําเนินการ 

 (1) จํานวนนับ 1  ถึง  1,000  และ  0 
 ก  การอานและการเขียนตัวหนังสือ  ตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแทนจํานวน     
 ข  การเขียนในรูปกระจาย  หลักหนวย  หลักสิบ  หลักรอย  หลักพัน   

คาของตัวเลขในแตละหลัก  และการใช  0  เพื่อยึดตําแหนงของหลัก 

 ค  การเปรียบเทียบจํานวนและการใชเครื่องหมาย  =  ≠  >  < 
 ง  การเรียงลําดับจํานวน 
 จ  การนับเพิ่มทีละ  5  ทีละ  10  และทีละ  100  การนับลดทีละ  2  ทีละ  10 
       และทีละ  100 

  (2)  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจํานวนนับและศูนย 
 ก  การบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 1,000 
 ข  การลบจํานวนที่มีตัวตั้งไมเกิน  1,000 
 ค  การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนที่มีหนึ่งหลัก 
 ง  การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนที่มีสองหลัก 
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 จ  การหารที่ตัวตั้งไมเกินสองหลักและตัวหารหนึ่งหลักโดยที่ผลหารมีหนึ่งหลัก 
 ฉ  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 

   (3)  โจทยปญหาและสถานการณ 
 ก โจทยปญหาการบวก 
 ข โจทยปญหาการลบ 
 ค โจทยปญหาการคูณ 
 ง โจทยปญหาการหาร 
 จ โจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  

                      สาระที่ 2  :  การวัด 
                        (1)  การวัดความยาว 
                                 ก  การวดัความยาวโดยใชเครื่องวดัที่มีหนวยมาตรฐานเปนเมตรและ 
                                     เซนติเมตร 
                                 ข  การเปรียบเทียบความยาวในหนวยเดยีวกัน 
          (2)  การชั่ง 
                                 ก  การชัง่โดยใชเครื่องชั่งที่มีหนวยมาตรฐานเปนกโิลกรัมและขีด 
                                 ข  การเปรียบเทียบน้ําหนักในหนวยเดียวกัน 
                       (3)  การตวง 
                                 ก   การตวงโดยใชเครือ่งตวงที่มีหนวยมาตรฐานเปนลิตร 
                                 ข  การเปรียบเทียบปรมิาตรและความจุในหนวยเดยีวกัน 
                       (4)  เงิน 
                                 ก   การจําแนกชนิดของเงินเหรยีญและธนบัตร 
                                 ข  การบอกคาของเงินเหรียญและธนบัตร 
                                 ค  การเปรียบเทียบคาของเงินและการแลกเงิน 
                                 ง  การบอกจํานวนเงนิ 
                        (5)  เวลา 
                                  ก  การบอกเวลาเปนชั่วโมงกับนาที (ชวง  5  นาที) 
                                  ข  เดือน  อันดับที่ของเดือน  และการอานปฏิทิน 

            (6)  โจทยปญหาและสถานการณ 
                                  ก  สถานการณเกี่ยวกบัการวัด  การชั่ง  การตวง  เงิน  และเวลา 
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                     สาระที่ 3  :  เรขาคณิต 
   รูปเรขาคณิต  และสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต 

(1) รูปสามเหลี่ยม 
(2) รูปสี่เหล่ียม 
(3) รูปวงกลม 
(4) รูปวงรี 
(5) ทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก 
(6) ทรงกลม 
(7) ทรงกระบอก 

                        สาระที่ 4  :  พีชคณิต 
  แบบรูปและความสัมพันธ 

(1)  แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ  5  ทีละ  10  และทีละ  100 
      (2)  แบบรปูของจํานวนที่ลดลงทีละ  2  ทีละ  10  และทีละ  100 
      (3)  แบบรปูของรูปเรขาคณิตและรูปอืน่ ๆ  ที่สัมพันธกันในลักษณะของ 
            รูปราง  หรือขนาด  หรือสี 

        
2)  ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 (ค12101)  จากคูมือครู 

สาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร  (กระทรวงศึกษาธิการ,  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี,  2547,  หนา  6-8)  ไดกําหนดไวดังนี้ 
                           สาระที่ 1 : จํานวนและการดําเนินการ 
                        (1)  เมื่อกําหนดจํานวนนับไมเกิน 1,000 ให  สามารถอานและเขียนตัวหนังสือ  
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แทนจํานวนได 
                        (2)  เมื่อกําหนดจํานวนนับไมเกิน 1,000 ให  สามารถบอกคาของตัวเลขในแต
ละหลักและเขียนในรูปกระจายได      
                        (3)  เมื่อกําหนดจํานวนนับไมเกิน 1,000 ให  สามารถเปรียบเทียบจํานวนและ

ใชเครื่องหมาย    =  ,  ≠  ,  > ,  <  ได 
                        (4)  เมื่อกําหนดจํานวนนับไมเกิน 1,000 ให   สามถึงหาจํานวน  สามารถ
เรียงลําดับจํานวนได 
                       (5)  เมื่อกําหนดจํานวนเริ่มตนที่ศูนยให  สามารถนับเพิ่มทีละ 5  ทีละ 10  ทีละ 
100  และนําไปประยุกตได 
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                        (6)  เมื่อกําหนดจํานวนเริ่มตนให  สามารถนับลดทีละ 2  ทีละ 10  ทีละ 100  
และนําไปประยุกตได 
 (7)  เมื่อกําหนดโจทยการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 1,000  ให  สามารถหาคําตอบ
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได  และแสดงวิธีทําได 
 (8)  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 1,000  ให  สามารถ
วิเคราะหโจทย  หาคําตอบแสดงวิธีทํา   พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
                       (9)  เมื่อกําหนดโจทยการลบที่มีตัวตั้งไมเกิน 1,000  ให  สามารถหาคําตอบ
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได  และแสดงวิธีทําได 
                    (10)  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการลบที่มีตัวตั้งไมเกิน 1,000  ให  สามารถ
วิเคราะหโจทย  หาคําตอบ  แสดงวิธีทํา   พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
                    (11)  เมื่อกําหนดโจทยการคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนที่มีหนึ่งหลักให  
สามารถหาคําตอบ  พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
                    (12)  เมื่อกําหนดโจทยการคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนที่มีสองหลักให  
สามารถหาคําตอบ  พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดและแสดงวิธีทําได 
                    (13)  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับจํานวนไมเกิน
สองหลักให  สามารถวิเคราะหโจทยและ  หาคําตอบพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบที่ได 
                    (14)  เมื่อกําหนดโจทยการหารที่ตัวตั้งไมเกินสองหลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก
โดยที่ผลหารมีหนึ่งหลักให  สามารถหาคําตอบ  พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบที่ได 
                    (15)  เมื่อกําหนดจํานวนใหสามารถบอกไดวาเปนจํานวนคูหรือจํานวนคี่ 
                    (16)  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหารที่ตัวตั้งไมเกินสองหลักและตัวหารมีหนึ่ง
หลักโดยที่ผลหารมีหนึ่งหลักให  สามารถวิเคราะหโจทยและหาคําตอบ  พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
                     (17)  เมื่อกําหนดโจทยการบวก  ลบ  คูณ  หารระคนให  สามารถหาคําตอบ  
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล ของคําตอบที่ได 
                     (18)  เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคนให   สามารถ
วิเคราะหโจทย  และหาคําตอบ  พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
                     (19)  เมื่อกําหนดสถานการณให  สามารถสรางโจทยและโจทยปญหาได 
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                    สาระที่ 2 : การวัด 
                     (1)  เมื่อกําหนดสิ่งตาง ๆ ให  สามารถวัดความยาวหรือความสูงโดยใช
เครื่องวัดที่มีหนวยมาตรฐาน และบอกความยาว   หรือความสูงเปนเมตรและเซนติเมตรได 
 (2)  เมื่อกําหนดเสนทางระหวางตําแหนงสองตําแหนงให  สามารถวัด
ระยะทางโดยใชเครื่องวัดที่มีหนวยมาตรฐาน  และบอกระยะทางได 
 (3)  เมื่อกําหนดสิ่งตาง ๆ ใหสองสิ่ง  หรือเสนทางใหสองเสนทาง  สามารถ
เปรียบเทียบความยาว  ความสูง  หรือระยะทางในหนวยเดียวกันได 
 (4)  เมื่อกําหนดสิ่งตาง ๆ ให  สามารถชั่งโดยใชเครื่องชั่งที่มีหนวยมาตรฐาน  
และบอกน้ําหนักเปนกิโลกรัม  และขีดได 
 (5)  เมื่อกําหนดสิ่งตาง ๆ ใหสองส่ิง  สามารถเปรียบเทียบน้ําหนักในหนวย
เดียวกันได 
 (6)  เมื่อกําหนดสิ่งตาง ๆ ให  สามารถตวงและบอกปริมาตรเปนลิตรได 
 (7)  เมื่อกําหนดสิ่งตาง ๆ  ใหสองสิ่ง  สามารถเปรียบเทียบปริมาตรในหนวย
เดียวกันได 
 (8)  เมื่อกําหนดภาชนะให  สามารถหาความจุโดยการตวงและบอกความจุของ
ภาชนะเปนลิตรได 
 (9)  เมื่อกําหนดภาชนะใหสองขนาด  สามารถเปรียบเทียบความจุในหนวย
เดียวกันได 
 (10)  เมื่อกําหนดสถานการณที่เกี่ยวของกับการวัด (วัดความยาว  ชั่ง  ตวง) ให  
สามารถวิเคราะหสถานการณ  และหาคําตอบได 
 (11)  เมื่อกําหนดเงินเหรียญและธนบัตรชนิดตาง ๆให  สามารถจําแนก  และ
บอกคาของเงินเหรียญและธนบัตรได 
 (12)  เมื่อกําหนดเงินเหรียญและธนบัตรชนิดตาง ๆ ให  สามารถเปรียบเทียบคา
ของเงิน   และแลกเงินได 
 (13)  เมื่อกําหนดเงินเหรียญและธนบัตรใหจํานวนหนึ่ง  สามารถบอกจํานวน
เงินทั้งหมดได 
 (14)  เมื่อกําหนดสถานการณที่ เกี่ยวของกับเงินให   สามารถวิเคราะห
สถานการณและหาคําตอบได 
 (15)  เมื่อกําหนดเวลาบนหนาปดนาฬิกา (ชวง 5 นาที) ให  สามารถบอกเวลาได 
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 (16)  เมื่อกําหนดวันที่ของแตละเดือนตามปฏิทินให  สามารถบอกไดวาวันที่
นั้นตรงกับวันอะไร 
 (17)  เมื่อกําหนดชื่อเดือนให  สามารถบอกอันดับที่ของเดือนได  และเมื่อ
กําหนดอันดับที่ของเดือนให   สามารถบอกชื่อเดือนได 
                     สาระที่ 3 : เรขาคณิต 
 (1)  เมื่อกําหนดรูปเรขาคณิตสองมิติให      สามารถบอกไดวาเปนรูป
สามเหลี่ยม   รูปสี่เหล่ียม  รูปวงกลม  หรือรูปวงรี 
 (2)  เมื่อกําหนดรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่ เหล่ียม  รูปวงกลม   หรือรูปวงรีให  
สามารถเขียนรูปโดยใชแบบของรูปเรขาคณิตได 
 (3)  เมื่อกําหนดรูปเรขาคณิตสามมิติให  สามารถบอกไดวาเปนทรงสี่เหล่ียมมุม
ฉาก  ทรงกลม  หรือทรงกระบอก 
 (4)  เมื่อกําหนดรูปสี่เหล่ียมมุมฉากกับทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก  และรูปวงกลมกับ 
ทรงกลมให  สามารถจําแนกระหวางรูปเรขาคณติสองมิติ  กับรูปเรขาคณิตสามมิติได 

(5) เมื่อกําหนดรูปสี่เหล่ียมมุมฉากให  สามารถเขียนรูปสี่เหล่ียมมุมฉากที่เปน 
หนาตาง ๆ  ของทรงสี่เหล่ียมมุมฉากนั้นได 
                  สาระที่ 4 : พีชคณิต 
                       (1)  เมื่อกําหนดแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ  5  เพิ่มขึ้นทีละ  10  และ
เพิ่มขึ้นทีละ   100  ให  สามารถบอกจํานวนตอไปที่อยูในแบบรูปที่กําหนดให   และบอก
ความสัมพันธได 
 (2)  เมื่อกําหนดแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ 2  ลดลงทีละ 10  และลดลงที
ละ 100  ให  สามารถบอกจํานวนตอไปที่อยูในแบบรูปที่กําหนดให  และบอกความสัมพันธได 
 (3)  เมื่อกําหนดแบบรูปของสิ่งของหรือรูปภาพที่มีรูปราง  ขนาด  หรือสี  
สัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่งให  สามารถบอกสิ่งของหรือรูปภาพตอไปที่อยูในแบบรูปที่
กําหนดให  และบอกความสัมพันธได 
                  สาระที่ 6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 
 (1)  ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหาได 
 (2)  สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแกปญหาในชีวิตประจําวันได 
 (3)  สามารถอธิบายเหตุผลประกอบการหาคําตอบได 
 (4)  เมื่อกําหนดโจทยปญหาให  สามารถแสดงในรูปประโยคสัญลักษณได 
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 (5)  สามารถเชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตร
กับวิชาอ่ืนได 
 (6)  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 
        จากผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ช้ันประถมศึกษาปที่  2    
ผูวิจัยไดนําผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  สาระที่ 1  :  จํานวนและการดําเนินการ  ขอท่ี 11 , 12 , 13  
และ  19  มาใชในการจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการวิจัยคร้ังนี้   
 
        2.1.6  แนวการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
               ในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ครูผูสอนจําเปนตองศึกษา
แนวการจัดการเรียนรู  ในคูมือครูสาระการเรียนรูพื้นฐาน  คณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ,  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2547,  
หนา 10-20)  ไดกําหนดแนวการจัดการเรียนรูไวดังนี้  การจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  ยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  
และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด  โดยเนนความสําคัญทั้งสามดานดังนี้ 

-  ดานความรู 
-  ดานทักษะ / กระบวนการ 
 -  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม 

  1)  แนวการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                      แนวการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูสอนควรคํานึงถึงความ
สนใจ  ความถนัดของผูเรียน  การจัดสาระการเรียนรูจึงควรจัดใหมีหลากหลาย  ผูเรียนสามารถเลือก
เรียนไดตามความสนใจ  รูปแบบของการจัดกิจกรรมการสอนควรมีหลากหลายไมวาจะเรียนรู
รวมกันทั้งชั้น  เรียนเปนกลุมยอย  เรียนเปนรายบุคคล  สถานที่ที่จัดก็ควรมีทั้งในหองเรียน  นอก
หองเรียน  บริเวณสถานศึกษา  มีการจัดใหผูเรียนไดไปศึกษาในแหลงวิทยาการตาง ๆ  ที่อยูใน
ชุมชนหรือในทองถ่ิน จัดใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและความเหมาะสมของผูเรียน  มีผลการเรียนรู
ไดมาตรฐานตามที่หลักสูตรไดกําหนดไว  ในการจัดกิจกรรมการเรียนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  
ไดลงมือปฏิบัติจริง  ผูสอนควรฝกใหผูเรียนคิดเปน  ทําเปน  รูจักบูรณาการความรูตาง ๆ  เพื่อใหเกิด
องคความรูใหม  รวมทั้งการปลูกฝงคุณธรรม  คานิยม  และลักษณะอันพึงประสงค  ฝกใหผูเรียน
รูจักประเมินผลงานและปรับปรุงงาน  ตลอดจนสามารถนําความรูและประสบการณไปใชในชีวิต
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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  2)  แนวการพฒันาทักษะ / กระบวนการทางคณติศาสตร 
        หลักสูตรไดกําหนดมาตรฐานดานทักษะ /กระบวนการทางคณิตศาสตรไว      
ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนตองสอนใหผูเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูใหไดมาตรฐานดานทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตรตอไปนี้ 
                              (1)  การพฒันาทักษะ / กระบวนการแกปญหา  
              การสอนใหผูเรียนเกิดทักษะ / กระบวนการในการแกปญหา  นับวาเปนเรื่องยาก
พอสมควรสําหรับผูสอน  ผูเรียนสวนใหญจะพัฒนาไดดีในทักษะการคิดคํานวณ  แตเมื่อพบโจทย
ปญหามักจะมีปญหาในเรื่องของทักษะ  การอานทําความเขาใจโจทย  การวิเคราะหโจทย  รวมถึง
การหารูปแบบแนวคิดในการแกปญหานั้น  ผูเรียนที่มีการพัฒนาทักษะ / กระบวนการคณิตศาสตร
ไดดี  สวนใหญจะเปนผูที่มีประสบการณในการแกปญหาซึ่งมีโอกาสไดฝกฝนทักษะตาง ๆ  ที่ใช 
ในการแกปญหา  เชน  การอาน  การแปลความจากขอความหรือภาษาที่กําหนดใหเปนภาษา        
ทางคณิตศาสตรและไดพัฒนาความคิดโดยใชเหตุผลดวย 
             การสอนเพื่อใหผูเรียนมีทักษะ / กระบวนการแกปญหา  ผูสอนตองใหโอกาส
ผูเรียนไดคิดดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ  จัดสถานการณหรือปญหาหรือเกมที่นาสนใจ  ทาทายให
อยากคิด  เร่ิมดวยปญหาที่เหมาะกับศักยภาพของผูเรียนแตละคนหรือผูเรียนแตละกลุม  โดยเริ่มจาก
ปญหาที่ผูเรียนสามารถใชความรูที่เรียนแลว  มาประยุกต  จากนั้นจึงใหสถานการณหรือปญหาที่
แตกตางออกไปเรื่อย ๆ  ในกรณีที่ผูเรียนบางคนมีความสามารถสูงอาจใหปญหาที่ยากซับซอน    
ตองใชความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวในหลักสูตร 
             อยางไรก็ตามในการเริ่มตนการสอนที่ตองการใหผูเรียนไดกระบวนการเรียนรู  
เกิดทักษะในการแกปญหา  ผูสอนจะตองสรางพื้นฐานในการเรียนรูใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับกระบวนการแกปญหาและฝกทักษะในการแกปญหา  กระบวนการแกปญหามี  4  ขั้นตอน
ดังนี้ 

             ขั้นท่ี 1  ขั้นทําความเขาใจปญหาหรือวิเคราะหปญหา  ตองอาศัยทักษะที่สําคัญ
และจําเปนอีกหลายประการ  เชน  ทักษะการอานโจทยปญหาคณิตศาสตร  ทักษะการแปล
ความหมายทางภาษา  ซ่ึงผูเรียนควรวิเคราะหไดวา  โจทยกําหนดอะไรให  และโจทยตองการใหหา
อะไร 

            ขั้นท่ี  2  ขั้นวางแผนแกปญหา  ตองอาศัยทักษะการนําความรู  หลักการหรือ
ทฤษฎีที่เรียนรูมาแลว  ทักษะการเลือกใชวิธีที่เหมาะสม  เชน  การเขียนรูปภาพหรือแผนภาพ        
ใชตารางวิเคราะห  ใชการสังเกตหาแบบรูปและความสัมพันธ  เขียนตัวแบบเชิงคณิตศาสตร        
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ในบางปญหาอาจใชทักษะการประมาณคาคาดการณ  หรือคาดเดาคําตอบมาประกอบการวางแผน  
ขั้นวางแผนแกปญหาเปนขั้นตอนที่สําคัญ  ผูสอนควรหากลวิธีฝกวิเคราะหแนวคิดในขั้นนี้ใหมาก 

                    ขั้นที่  3  ขั้นดําเนินการแกปญหา  ตองอาศัยทักษะการคิดคํานวณหรือการ
ดําเนินการทางคณิตศาสตร  ทักษะการพิสูจนหรือการอธิบายและแสดงเหตุผล 

                   ขั้นท่ี  4  ขั้นตรวจสอบ  ตองอาศัยทักษะการคํานวณ  การประมาณคําตอบ  การ
พิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบโดยอาศัยความรูสึกเชิงจํานวน (number  sense)  หรือ
ความรูสึกเชิงปริภูมิ (spatial  sense) 

                 การสอนที่ใชกระบวนการแกปญหาดังกลาวนี้  ผูสอนควรจัดกิจกรรมใหผูเรียน
เรียนรูอยางคอยเปนคอยไป  และควรเริ่มจากปญหาที่งาย ๆ  ใกลตัวผูเรียนกอน  โดยกําหนด
ประเด็นปญหาใหคิดและหาคําตอบเปนลําดับเรื่อยไปจนผูเรียนสามารถหาคําตอบได  หลังจากนั้น
ในปญหาตอ ๆ ไป  ผูสอนคอย ๆ  ลดคําถามชี้นําจนสุดทาย  เมื่อเห็นวาผูเรียนมีทักษะในการ
แกปญหาเพียงพอแลว  ก็ใหผูเรียนแกปญหาดวยตนเอง  เมื่อผูเรียนเขาใจกระบวนการแกปญหาแลว  
อาจใหผูเรียนฝกแกปญหาแตละปญหาดวยวิธีที่หลากหลาย 
                                    (2)  การพัฒนาทักษะ / กระบวนการใหเหตุผล 
                                      การสอนใหผูเรียนรูจักคิดและรูจักใชเหตุผลเปนสิ่งสําคัญ  สามารถสอน
สอดแทรกไดในทุกเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตรและวิชาอ่ืน ๆ  โดยมีองคประกอบหลักที่สงเสริมให
ผูเรียนสามารถคิดอยางมีเหตุผลและรูจักใชเหตุผล  ดังนี้ 
                            ก   ควรฝกใหผูเรียนไดพบกับโจทยหรือปญหาที่ผูเรียนสนใจ  ซ่ึงเปนปญหา
ที่ ไมยากเกินความสามารถของผูเรียนที่จะคิดและใหเหตุผลในการหาคําตอบ 

             ข  ใหผูเรียนมีโอกาสและเปนอิสระที่แสดงออกถึงความคิดเห็นในการใช   
และใหเหตุผลของตนเอง 
                           ค  ผูสอนชวยสรุปและชี้แจงใหผูเรียนเขาใจวา  เหตุผลของผูเรียนถูกตองตาม
หลักเกณฑหรือไม  ขาดตกบกพรองอยางไร 

                การเริ่มตนสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเรียนรู    และเกิดทักษะในการใหเหตุผล    
ผูสอนควรจัดสถานการณหรือปญหาที่นาสนใจใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ  ผูสอนสังเกตพฤติกรรม
ของผูเรียนและคอยชวยเหลือโดยกระตุนหรือช้ีแนะอยางกวาง ๆ  โดยใชคําถามกระตุนดวยวา  
ทําไม  อยางไร  เพราะเหตุใด  เปนตน  พรอมทั้งใหขอคิดเพิ่มเติมอีก  เชน  ถา.........................  แลว  
ผูเรียนคิดวา........................... จะเปนอยางไร  ผูเรียนที่ใหเหตุผลไดไมสมบูรณ  ผูสอนจะตองไม
ตัดสินดวยคําวา  ไมถูกตอง  แตอาจใช  คําพูดเสริมแรง  และใหกําลังใจวา  คําตอบที่ผูเรียนตอบมามี
บางสวนถูกตอง  ผูเรียนคนใดจะใหคําอธิบายหรือใหเหตุผลเพ่ิมเติมของเพื่อนไดอีกบาง  เพื่อให
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ผูเรียนมีการเรียนรูรวมกันมากยิ่งขึ้นสถานการณที่กําหนดใหควรเปนปญหาปลายเปด (open–ended  
problem)  ที่ผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น  หรือใหเหตุผลที่แตกตางกันได 

               (3)  การพัฒนาทักษะ / กระบวนการสื่อสาร  สื่อความหมายและการนําเสนอ 
                               มาตรฐานการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตรอยางหนึ่งคือการพัฒนาผูเรียนในดาน
ทักษะ / กระบวนการสื่อสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ  ซ่ึงเปนทักษะ / 
กระบวนการขั้นสูง  ที่ผูเรียนจะไดรับการฝกฝนใหรูจักคิดวิเคราะห  วางแผน  ประเมินเนื้อหาอยาง
มีเหตุผล  ผูเรียนจะเห็นความสัมพันธของคณิตศาสตรกับเรื่องอื่น ๆ  สามารถสื่อความหมายของ
ปญหาที่พบดวยคณิตศาสตร  เปนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดรับรูและนําความรูไปใชใหเปน
ประโยชนในชีวิตประจําวัน  ในงานอาชีพ  และการศึกษาคณิตศาสตรและศาสตรอ่ืน ๆ ในชั้นสูง
ตอไป 
               การสอนเพื่อใหเกิดทักษะ / กระบวนการสื่อสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร
และการนําเสนอ  หลักสําคัญตองใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง     
ใชส่ือที่เปนรูปธรรมเพื่อนําไปสูเร่ืองที่เปนนามธรรม    เนื้อหาที่ใชในการฝกทักษะกระบวนการนี้  
ทําไดทุกเรื่องที่ตองการใหคิดวิเคราะห  สังเคราะห  เพื่อไปสูการแกปญหา  ผู เรียนตองฝก           
การสังเกต  การนําเสนอรูภาพตาง ๆ  เพื่อส่ือความหมาย  แลวนําความรูอธิบายปรากฏการณ  และ
ส่ิงแวดลอมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
                            การสอนใหเกิดทักษะการสื่อสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร  และการ
นําเสนอดวยวิธีการทางพีชคณิต  เปนการฝกทักษะใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหปญหา  สามารถเขียน
เปนรูปแบบของจํานวนในรูปตาราง  กราฟ  ขอความ  เพื่อส่ือสารความสัมพันธของจํานวนเหลานั้น  
ขั้นตอนในการดําเนินการเริ่มจากการกําหนดโจทยปญหาใหผูเรียนวิเคราะห  กําหนดตัวแปร     
เขียนความสัมพันธของตัวแปรในรูปสัญลักษณ  สมการและอสมการ  ตามเงื่อนไขของโจทย
กําหนดและดําเนินการแกปญหาโดยใชวิธีการทางพีชคณิต 
                            ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนใหเกิดทักษะการสื่อสาร  ส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตรและการนําเสนอ  เปนการสงเสริมใหผูเรียนสามารถคิดอยางมีเหตุผล  มีแนวทางในการ
ดําเนินการ  ดังนี้ 
                        ก  กําหนดสถานการณปญหาหรือโจทยปญหาที่นาสนใจ  และไมยากเกินกวา
ที่ผูเรียนจะตอบได 
                        ข  ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นดวยตนเอง โดยผูสอน
ช้ีแนะแนวทางในการใหเหตุผลของผูเรียนใหถูกตอง 
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           การฝกทักษะ / กระบวนการดานนี้ตองทําอยางตอเนื่อง  โดยสอดแทรกอยู             
ทุกขั้นตอนของการสอนคณิตศาสตร  ใหผูเรียนคิดตลอดเวลาที่เห็นปญหาวา  ทําไมจึงเปนเชนนั้น  
จะมีวิธีการแกปญหาอยางไร  จะใชภาพ  ตาราง  หรือกราฟ ชวยในการสื่อความหมาย  เขียนรูปแบบ
ของปญหาไดอยางไร  และใชวิธีใดหาคําตอบ   การสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะ / กระบวนการ
ส่ือสาร  ส่ือความหมาย  และนําเสนอ  มีกระบวนการเรียนรูดังนี้ 

           ขั้นที่  1  การใชคําถามใหผูเรียนวิเคราะหปญหา  โดยถามสิ่งที่ตองการหา  และสิ่งที่
โจทยบอก 

           ขั้นที่  2   การใชคําถามเพื่อทบทวนความรูพื้นฐานที่ตองนํามาใชในการแกปญหา  
เชน  ทฤษฎีที่อางอิงหรือสมบัติตาง ๆ 

           ขั้นที่  3  การใชคําถามเพื่อใหผูเรียนเขียนรูปแบบ  แผนภาพ  กราฟ  หรือตาราง  ใน
การสื่อความหมายที่จะโยงไปสูการแกปญหา 

           ขั้นที่  4  การหาคําตอบของปญหา  บางปญหาตองใชการคิดคํานวณ  บางปญหาตอง
ใชกระบวนการใหเหตุผลประกอบ  ซ่ึงผูเรียนอาจจะตองฝกวิธีนําเสนอโดยการพูดหรือเขียนเพื่อ
แสดงความเขาใจในกระบวนการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
                                  (4)  การพัฒนาทักษะ / กระบวนการเชื่อมโยง 
                  ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร ซ่ึงมีเนื้อหาสาระหลายเรื่องและหลายหัวขอ   
การที่จะเรียนคณิตศาสตรใหเกิดความรู  และเปนพื้นฐานที่จะนําไปศึกษาตอนั้นจําเปนตอง      
บูรณาการเนื้อหาตาง ๆ  ในวิชาคณิตศาสตรเขาดวยกัน   เชน  การใชความรูเรื่องการวัด  นําไปใช 
ในการหาความยาวรอบรูป  และพื้นที่  ตลอดจนการเขียนแผนผัง  เปนตน 
                 นอกจากการเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาตาง ๆ  ในคณิตศาสตรดวยกันแลว  ยังมี     
การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  โดยใชคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการเรียนรู  และ      
ใชในการแกปญหา  เชน  งานศิลปะและการออกแบบบางชนิดก็ใชความรูเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต 
                 นอกจากนั้นแลว ยังมีการนําความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตในวิชาชีพ
บางอยางโดยตรง  เชน  การตัดเย็บเสื้อผา  งานคหกรรมเกี่ยวกับอาหาร  งานเกษตร  งานออกแบบ           
สรางหีบหอบรรจุภัณฑตาง ๆ  รวมถึงการนําคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับชีวิตความเปนอยูประจําวัน  
เชน  การซื้อขาย  การชั่ง  ตวง  วัด  การคํานวณระยะทาง  และเวลาที่ใชในการเดินทาง  การวางแผน
ในการออมเงินไวใชในชวงบั้นปลายของชีวิต 
                               องคประกอบหลักที่สงเสริมการพัฒนาทักษะ / กระบวนการเชื่อมโยงความรู     
ตาง ๆ  ทางคณิตศาสตร  และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  มีดังนี้ 
                           ก  มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรอยางเดนชัดในเรื่องนั้น 
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                          ข  มีความรูในเนื้อหาที่จะนําไปเชื่อมโยงกับสถานการณ  หรืองานอื่นที่
ตองการเปนอยางดี  
                          ค  มีทักษะในการมองเห็นความเกี่ยวของเชื่อมโยงระหวางความรู ทักษะ/ 
กระบวนการ  ที่มีในเนื้อหานั้นกับงานที่เกี่ยวของ 
                          ง  มีทักษะในการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  เพื่อสรางความสัมพันธและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกบัศาสตรอ่ืน ๆ  หรือคณิตศาสตรกับสถานการณที่ตองเกี่ยวของ 
                          จ  มีความเขาใจในการแปลความหมายของคําตอบที่หาไดจากตัวแบบ                   
เชิงคณิตศาสตรวามีความเปนไปไดหรือสอดคลองกับสถานการณนั้นอยางสมเหตุสมผล 
                       ในการจัดการเรียนรู  ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ / กระบวนการเชื่อมโยงความรู
คณิตศาสตรนั้น  ผูสอนอาจจัดกิจกรรมหรือสถานการณปญหาสอดแทรกในการเรียนรูอยูเสมอ   
เพื่อใหผูเรียนไดเห็นการนําความรูเนื้อหาสาระ  และกระบวนการคณิตศาสตรมาใชในการเรียนรู
เนื้อหาใหม  หรือนําความรูและกระบวนการคณิตศาสตรมาแกปญหาในสถานการณที่ผูสอนอาจ
กําหนดขึ้นเพื่อใหผูเรียนเห็นความเชื่อมโยงของคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  หรือเห็นการนํา
คณิตศาสตรไปประยุกตในชีวิตประจําวัน 
                   เพื่อใหผูเรียนไดมีการปฏิบัติจริง  และมีทักษะ / กระบวนการเชื่อมโยงความรู
นี้  ผูสอนอาจมอบหมายงานหรือกิจกรรมใหผูเรียนไปศึกษาคนควาหาความรูที่เกี่ยวกับกิจกรรมนั้น  
แลวนําเสนองานตอผูสอน  และใหผูเรียนมีการอภิปรายและหาขอสรุปรวมกัน 
                  ในการจัดการเรียนรูที่ตองการใหผูเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู  ผูสอนควรจัด
กิจกรรมหรือปญหาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิด  สามารถบอกแนวคิดและแสดงเหตุผลได  คําตอบ
ที่หาไดอาจมีมากกวา  1  คําตอบ  ขึ้นอยูกับการใหเหตุผลประกอบที่สมเหตุสมผลดวย  ผูสอนไม
ควรดูเฉพาะคําตอบที่ถูกตองเทานั้น 
                                   (5)  การพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
                                  บรรยากาศที่ชวยสงเสริมความคิด ริเร่ิมสรางสรรค  ไดแก  การเปดโอกาสให
ผูเรียนคิด  และนําเสนอแนวคิดของตนอยางอิสระ  ภายใตการใหคําปรึกษาแนะนําของผูสอน  การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สามารถเริ่มตนจากการนําเสนอปญหาที่ทาทาย  นาสนใจ  เหมาะสม
กับวัยของผูเรียน   และเปนปญหาที่ผูเรียนสามารถนําความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่มีอยูมา
แกปญหาได  การแกปญหาควรจัดกิจกรรมในลักษณะรวมกันแกปญหา  ใหผูเรียนไดอภิปราย
รวมกัน  การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเสนอแนวคิดหลาย ๆ แนวคิดเปนการชวยเสริมเติมเต็ม  ทําให
ไดแนวคิดในการแกปญหาที่สมบูรณและหลากหลาย  ปญหาที่มีหลายคําตอบหรือปญหาที่มีหลาย
แนวคิด   เปนปญหาที่ชวยสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคและศักยภาพของผูเรียน  ปญหาที่มี
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หลายคําตอบหรือมีหลายแนวคิด  เมื่อผูเรียนคนหนึ่งไดคําตอบแลว  ผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนคน
อ่ืนหาคําตอบหรือเสนอแนวคิดอื่น ๆ อีก  ผูสอนตองแสดงใหผูเรียนตระหนักถึงการใหความสําคัญ
กับแนวคิดหรือวิธีการในการหาคําตอบนั้น  ดวยการสงเสริมและยอมรับแนวคิดหรือวิธีการอยาง
หลากหลายของผูเรียน  การใหผูเรียนไดมีประสบการณในการเรียนรูแนวคิดหรือวิธีการหลาย ๆ 
อยางในการแกปญหาหนึ่ง  เปนสิ่งที่มีคุณคามากกวาการใหผูเรียนมีประสบการณในการแกปญหา
หลาย ๆ ปญหาโดยใชแนวคิดหรือวิธีการเพียงอยางเดียว 
               นอกจากนี้การใหผูเรียนไดมีโอกาสสรางสถานการณปญหาขึ้นเอง  โดยอาศัย
ประสบการณของผูเรียนที่ไดจากการแกปญหาที่คลายกัน  เปนการชวยใหผูเรียนมีความเขาใจใน
ปญหาอยางแทจริง  และเปนการชวยสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคของผูเรียน 
                           นอกจากที่กลาวมานี้แลวขางตน  การจัดการเรียนการสอนยังตองคํานึงถึงขั้นตอน
การเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนในแตละเนื้อหาอาจแสดงเปนขั้นตอนใหญ ๆ แสดง
ไดดังภาพ 2  ดังนี้ 
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ภาพ 2  ขั้นตอนการเรียนรูของผูเรียน 

ทบทวนพืน้ฐานความรูเดิม 

สอนเนื้อหาใหม 

จัดกิจกรรม 
โดยใชของจรงิ 

จัดกิจกรรม 
โดยใชรปภาพ 

ใชสัญลักษณ 

ชวยกันสรุปเปนวิธีลัด 

ฝกทักษะจากหนังสือเรียน  บัตรงาน ฯลฯ 

นําความรูไปใช 

การประเมินผล 

สอนเนื้อหาตอไป 

สอนซอมเสริม ไมผาน 
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(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ,  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,  2547,  หนา 20) 
        2.1.7  การประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 1)  จากเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  คูมือ                
การจัดการเรียนรู   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ,  2545,  
หนา  208)  กลาววา  การประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร  เปนกระบวนการที่ชวยใหไดขอมูล
สารสนเทศ  ซ่ึงแสดงถึงพัฒนาการและความกาวหนาในการเรียนรูดานตาง ๆ  คือ 

 (1)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับจํานวนและการดําเนินการ  การวัด  เรขาคณิต 
พีชคณิตการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  รวมทั้งการนําความรูดังกลาวไปประยุกต 

(2)  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ซ่ึงประกอบดวยความสามารถใน 
การแกปญหา  การใหเหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  และการนําเสนอ  
การเชื่อมโยง  และการคิดริเร่ิมสรางสรรค  
                  ขอมูลสารสนเทศเหลานี้สงเสริมใหผูสอนและผูเรียนทราบจุดเดน  จุดดอย ดานการสอน   
และการเรียนรู  และเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตน 
 2)  จากคูมือวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ,  สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,  2546,  หนา 15)  ไดกลาวถึง  การวัดผลประเมินผล
คณิตศาสตร  มีขั้นตอนและวิธีการที่หลากหลายและแตกตางกันตามจุดมุงหมายและความตองการ
ของผูประเมิน  ทั้งนี้การวัดผลประเมินผลในแตละขั้นตอนจะตองสัมพันธกัน  แสดงไดดังภาพ  3  
ดังนี้ 
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ภาพ 3  ขั้นตอนการวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร 
(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,  2546,  หนา  15) 
 
                 จากความสัมพันธของแตละดานดังกลาวมีรายละเอียดที่ตองพิจารณาดังนี้ 

 1)  การวางแผนการวัดผลประเมินผล  โดยผูสอน  ผูเรียนและผูเกี่ยวของรวมกัน 
กําหนดรายละเอียดสําคัญที่ประกอบดวย 
 (1)  จุดประสงคของการนําขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการวัดผลประเมินผล 
ไปใช 

(2)  กรอบของสาระการเรียนรูและทักษะกระบวนการที่ตองการวัดผล 
ประเมินผล 

(3)  การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
(4)  เกณฑการตัดสินสมรรถภาพของผูเรียน 
(5)  รูปแบบที่ใชในการสรุป  ตัดสิน  รายงานผล 

 2)  การรวบรวมขอมูล  ในการจัดการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึงการประเมินผล 
ควบคูไปกับการใชเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่เหมาะสม  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลใหสอดคลองกับ
แผนที่วางไว  ทั้งนี้ผูสอนและผูเกี่ยวของจะตองสรางเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตาม
สภาพจริง  มีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนที่สอดคลองกับการประเมินสมรรถภาพของผูเรียน  
ทั้งดานความรูความคิด  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

การวางแผน 

การนําผลไปใช การรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 

การวัดผลประเมินผล 
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 3)  การวิเคราะหขอมูล  ผูสอนจะตองนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหเพื่อนําไปสู 
ขอสรุปเกี่ยวกับผลการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามประเภทของงานและตาม
มาตรฐานการเรียนรู  พรอมทั้งจัดเก็บบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน 

 4)  การนําผลไปใช  ผูสอนและผูเกี่ยวของสามารถนําผลที่ไดจากการวิเคราะหไปใช 
ตามจุดประสงคที่กําหนดไว 

                             

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร 
 
 2.2.1  ทฤษฎีการเรียนรูท่ีนํามาประยุกตใชในการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
                       ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในปจจุบัน  ผูสอนมีบทบาทสําคัญในการจัด
ประสบการณใหเหมาะสมกับผูเรียน  และพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  ทฤษฎีการเรียนรู       
มีหลายทฤษฎี  แตผูวิจัยเลือกทฤษฎีตามแนวคิดของนักจิตวิทยาเพียเจต (Piaget)  และบรูเนอร 
(Burmer)  มาใชพัฒนาความเขาใจทางคณิตศาสตรของนักเรียน  ในการวิจัยคร้ังนี้ 
 1)  ทฤษฎีของ  เพียเจต    
              เพียเจต  (สุรางค  โควตระกูล,  2541,  หนา 47-59)  นักจิตวิทยาชาวสวิส  ไดสราง
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา   เปนทฤษฎีสําคัญที่มีสวนชวยให   การกําหนดแนวทาง                  
จัดประสบการณการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน  ซ่ึงไดแบงขั้นการพัฒนาการทางสติปญญา
ไว  4  ขั้น  สรุปไดดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  ขั้นรับรูจากประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensory – motor  
Stage)  เรียกวา  “ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว”  ไดแก  เด็กแรกเกิดจนถึงประมาณ  2  ป  
เด็กวัยนี้มีพฤติกรรมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเปนสวนใหญ  การพัฒนาทางดานภาษา  ความคิด  
เปนไปอยางชา ๆ  จะเรียนรูจากการสัมผัส  การเรียนรูจากเด็กตองไดรับประสบการณตรง  และ   
โดยทันที  ขั้นนี้เปนขั้นเริ่มตนที่จําเปนตอการพัฒนาทางสติปญญาในชั้นถัดไปมาก  ตอนปลาย   
ของพัฒนาการวัยนี้  จะบอกความแตกตางของสิ่งของได 
 ขั้นที่  2  ขั้นกอนที่จะคิดหาเหตุผลเปน (Pre – Operational  Stage)   เรียกวา   
“ขั้นกอนปฏิบัติการ”  เร่ิมอายุ  2 – 7 ป  เทียบไดกับชั้นอนุบาล  ซ่ึงในขั้นนี้ยังแบงออกเปน  2  ระยะ  
คือ  ขั้นกอนเขาใจความคิดรวบยอด (Pre – Conceptaul  Thought)  อายุ  2 – 7  ป  ความคิดของ    
เด็กวัยนี้ขึ้นอยูกับการรับรูเปนสวนใหญ  ยังไมสามารถที่จะใชเหตุผลและมีความคิดรวบยอด 
(Concept)  ไดอยางลึกซึ้งและขั้นสามารถคิดไดดวยฌาน (Intuitive  Thought)  อายุ  4 – 7 ป  คือ  
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การคิดที่จะนําไปสูการแกปญหาเปนการเดา หรือคาดคะเนในปญหาเฉพาะหนาที่ไมมีการเตรียม
ลวงหนามากอน  เด็กในวัยนี้มีความสนใจอยากรูอยากเห็น  ชอบซักถามเริ่มเลียนแบบผูใหญ          
ที่อยูใกลชิด 
 ขั้นที่  3  ขั้นการใชความคิดดวยรูปธรรม (Concrete Operational Stage)  เรียกวา  
“ขั้นปฏิบัติการรูปธรรม”  อายุ  7 – 12  ป  เทียบไดกับชั้น ป.1-6  เด็กวัยนี้เริ่มมีความคิดที่มีเหตุผล  
แตเปนความคิดที่ขึ้นอยูกับเหตุการณเฉพาะหนาและสิ่งที่เปนรูปธรรม  ยังไมเขาใจ  ส่ิงที่เปน
นามธรรม   เรียนรูดวยการกระทําไดดีที่ สุด   รูจักการจัดหมู  การแบงสิ่งของออกเปนพวก              
การเรียงลําดับอยางมีหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง  วัยนี้เด็กสามารถมองเห็นลักษณะของวัตถุ
ส่ิงของไดถึง  2  มิติในเวลาเดียวกัน  คือสามารถในการคิดยอนกลับ (Reversibility)  เพียเจต      
กลาววา  การคิดยอนกลับนี้เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาทางสติปญญาเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึง  
ความสามารถทางสมองที่จะคิดแกปญหาตาง ๆ  เด็กสามารถคิดหาเหตุผลไดจากวัตถุส่ิงของที่เปน
รูปธรรม  สามารถแกปญหาไดจากสิ่งที่ เห็นเปนรูปธรรม  สามารถแบงประเภทสิ่งของได             
จัดเรียงลําดับได  สรางเกณฑในการแบงได  โดยตองไดเห็นของจริงที่มีตัวตน  สามารถเคลื่อนไหว
ไดคลองแคลว  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  ขั้นนี้พัฒนาการทางสติปญญา
ถือวาอยูในระดับสูงสุด  เพราะเด็กวัยนี้จะเริ่มคิดแบบผูใหญ  คือเรียนรูและคิดในเชิงนามธรรมไดดี  
สามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากขอมูลที่มีอยู 
 จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา  การพัฒนาทางปญญาจะไปเปนตามลําดับ  คือ
เด็กในระยะเริ่มแรก  จะเรียนรูไดดวยการสัมผัส  เด็กตองไดรับประสบการณตรง   ตอมาจึงมีการคดิ
แกปญหาที่ยังไมมีเหตุผล   เปนการเดา   มักเลียนแบบผูใหญ  จากนั้นก็เร่ิมมีความคิดที่มีเหตุผล     
แตตองไมยุงยากซับซอน  คิดยอนกลับได  สามารถแกปญหาที่เปนรูปธรรม  เรียนรูดวยการกระทํา
ไดดีที่สุด  และพัฒนาความคิดแบบผูใหญที่สามารถแกปญหาที่เปนนามธรรมได 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2  ปการศึกษา  2550  ภาคเรียนที่ 1  มีชวงอายุระหวาง 7 – 9  ป  อยูในระดับขั้นที่ 3  ตอนตน ๆ  
เปนขั้นการใชความคิดที่เปนรูปธรรม  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรจึงจําเปนตองใหเด็กได
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ลงมือกระทําดวยตนเองใหมากที่สุด  เปดโอกาสใหเด็กไดคิด  และแกปญหาดวยตนเอง  ศึกษาโดย
อิสระจากสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ สวนผูสอนเปนผูจัดเนื้อหาสาระ  และกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจ  และความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  เปนที่ปรึกษา   
ใหคําแนะนําและชี้แนะในขอบกพรอง  เนื่องจากลักษณะการเรียนรูคณิตศาสตรตองอาศัยความรู
พื้นฐานที่ตอเนื่อง  ในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับเด็กเล็ก ๆ  ผูสอนควรใหโอกาสเรียนรู
จากการปฏิบัติ/ทํากิจกรรม  ไดฝกทักษะ/กระบวนการ  โดยการสังเกต  ฝกใหเหตุผลและหาขอสรุป
จากสื่อที่เปนรูปธรรม  กอนขยายวงกวางสูนามธรรมที่เปนขั้นสูงขึ้นของผูเรียน  ถาเปนเนื้อหาสาระ
ที่ยากเกินไปไมเหมาะสมกับผูเรียน  ผูสอนควรสรางพื้นฐานความรูใหม  โดยลดรูปของปญหาให
งายกวาเดิม  แลวจึงเพิ่มเนื้อหาใหเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียนตอไป  
 2)  ทฤษฎีของ  บรูเนอร  
                           บรูเนอร  (สุรางค  โควตระกูล,  2541,  หนา  212-215)   กลาวถึงความสําคัญของ
การพัฒนาการทางสติปญญาขึ้นอยูกับอิทธิพลของสิ่งแวดลอม  หรือวัฒนธรรมมากกวาพันธุกรรม  
และการเรียนรูเกิดจากที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งเราในลักษณะเปนผูกระทํา  การเรียนรูที่เกิดขึ้น
จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางการรูคิด  โดยจะมีความคิดซับซอนเมื่อมีการเรียนรูมากขึ้น
ตามวัย  ซ่ึงบรูเนอรไดเสนอรูปแบบการสอนแบบคนพบ (Discovery  Learning)  เปนการเรียนรูดวย
ตนเอง  ครูจําเปนตองใหความสําคัญกับความคิด  โดยเฉพาะในการสอนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  ครูควรเนนกระบวนการและการตีความหมายมากกวาผลลัพธ  โดยครูควรสงเสริมการ
สอนใหผูเรียนเปนผูลงมือกระทําและปฏิบัติดวยตนเอง  เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนพบกฎเกณฑ 
ตาง ๆ  ในการเรียน  ครูและผูเรียนควรมีบทบาทรวมกันในการอภิปราย  พูดคุย  แลกเปลี่ยนประเดน็  
โดยครูสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือทําจริง 
 ผลดีของการสอนแบบคนพบดวยตนเองมีดังนี้ 
                             (1)  ทําใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอน 
                             (2)  ไดเรียนโดยวิธีการคนพบดวยตนเอง  เปนการเปดโอกาสฝกความคิดและ
การกระทํา  ไดเรียนรูวิธีจัดระบบความคิด  วิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 (3)  ทําใหมีความรูคงทนและถายโอนการเรียนรูไดเนื่องจากผู เรียนตอง
แกปญหา 
   (4)  คนพบวิธีแกปญหาดวยตนเองจึงทําใหความรูนั้นคงอยูไมสูญไปงาย  และ
เมื่อพบสถานการณใหม  ก็นําหลักการเรียนรูเดิมไปใชไดอีกดวย 
   (5)  ฝกใหผูเรียนไดเรียนโดยใชกระบวนการแสวงหาความรู  ไมใชเรียนโดย
การทองจํา 
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   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอร  สรุปไดวา  
เปนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด  ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  ไดลงมือปฏิบัติจริง  เปนการ         
จัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู  และสามารถนําคณิตศาสตรไปประยุกตเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของชีวิตและสังคมไทยใหดียิ่งขึ้น 
  
        2.2.2    วิธีสอนคูณ 
     ในการสอนเรื่องการคูณควรสอนเปนลําดับขั้นตอน  ดังนี้ (สุรชัย  ขวัญเมือง,  2522, 
หนา 88-96) 
 1)  ฝกการนับเพิ่มและการบวกครั้งละเทา ๆ กัน  เชน วางกอนหินไว  6  กอง  กองละ  
2  กอน  และครูใหนักเรยีนนับจํานวนกองวามีกี่กอง  และแตละกองมีกอนหินอยูเทาไร  แลวจึงให
นับจํานวนกอนหินทั้งหมดรวมกัน 
 2)  ความสัมพันธระหวางการบวกกับการคูณ  เมื่อนักเรียนเชาใจการนับเพิ่ม  และ
การบวกดีแลว  ผูสอนอธิบายความหมายของการคูณวา “การคูณ”  คือ  การบวกจํานวนที่เทากัน

หลาย ๆ คร้ัง”  พรอมทั้งแนะนําการใชสัญลักษณ  ×   
 3)  การใชเสนจํานวนในการหาผลคูณ   เมื่อนักเรียนสามารถเขียนประโยคของ    
การคูณจากของจริง  รูปภาพ  และโจทยปญหาไดแลว  เสนจํานวนก็เปนอุปกรณอีกชิ้นหนึ่งที่จะ
ชวยใหนักเรียนเขาใจความหมายของการคูณดีขึ้น 
 4)  การหาผลคูณโดยอาศัยการจัดคู  ใชในการทําโจทยปญหา  เพราะโจทยปญหา
เมื่ออานแลวทําความเขาใจไดยาก  มองไมเห็นภาพพจน  วิธีการจับคูก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทํา
ใหนักเรียนเขาใจโจทยปญหา 
 5)  กฎการคํานวณเบื้องตนทางคณิตศาสตร (Basic  Laws  of  Mathematics)            
ที่นํามาใชในการคูณมีดังนี้ 
  (1)  กฎการสลับที่ (Commutative  Law)  การคูณจํานวน  2  จํานวน  เม่ือสลับที่
ระหวางจํานวน  2  จํานวน  ผลคูณที่ไดมีคาเทากันทุกประการ 
  (2)  กฎการจัดหมูจัดพวก (Associative  Law)  การคูณเมื่อมีตั้งแต  3  จํานวน 
คูณกัน  เราสามารถที่จะจับคูใดคูณกันกอนก็ได  ผลลัพธจะมีคาไมเปล่ียนแปลง 
  (3)  กฎการกระจาย (Distributive  Law)  กฎการคํานวณนี้นํามาใชในการคูณ  
เพื่อชวยใหสะดวกในการหาผลคูณ  ซ่ึงใชวิธีเดียวกับการหาพื้นที่ของสี่เหล่ียม  แตแทนที่จะหา   
คร้ังเดียวทั้งหมด  กลับเปนการหาแตละสวนมารวมกัน  ซ่ึงทําใหผิดพลาดนอยลง 
                จาระไน  เกษมศิริ  และคนอื่น ๆ. (ม.ป.ป.,  หนา 77- 79)  ไดกลาวถึงวิธีการสอนคูณ  ดังนี้ 
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1)   การสอนคูณโดยใชอุปกรณ  จัดสิ่งของใหเปนกอง ๆ  กองละ  เทา ๆ กัน   
สอนความหมายของการคูณ  แลวเขียนเปนประโยคสัญลักษณแสดงการบวกและการคูณ 
 2)   การสอนคูณโดยใชเสนจํานวนชวยหาผลคูณ  เมื่อเด็กสามารถเขียนประโยค
สัญลักษณของการคูณจากของจริง  รูปภาพ  และโจทยปญหาได  และนักเรียนทราบความหมาย 
ของการคูณแลว  ในการสอนของครูตองใหนักเรียนสามารถเปลี่ยนจากประโยคสัญลักษณแสดง
การคูณ  เปนประโยคสัญลักษณแสดงการบวกได 
 3)  ใชรูปภาพหรือบัตรภาพ  ในการสอนคูณ   
      จากแนวคิดในการสอนคูณที่กลาวมาแลวขางตน  สรุปไดวา  การสอนคูณ ผูสอน
จําเปนที่จะตองใหนักเรียนเกิดความเขาใจ (Concept)   เร่ืองการคูณใหมาก  ในการเรียนเรื่องการคูณ
จะมีการบวกเปนพื้นฐาน   การคูณเปนการนับเพิ่มทีละเทา ๆ กัน    ดังนั้น  ผูเรียนจะตองเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางการบวกและการคูณ  ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ยังไมไดเรียนเรื่องการคูณ  
แตจะมีพื้นฐานของการคูณ  คือ  “การนับเพิ่ม”  หากผูสอนไมเขาใจเสียแลว  หัวขอดังกลาว          
จะถูกปลอยขามไป  เพราะจะมองเห็นวาเปนเรื่องงาย  คิดวานักเรียนบวกหรือนับจํานวนดังกลาว  
ไดแลว  ซ่ึงเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง  และเปนการทําลายพื้นฐานของการคูณใหหมดสิ้นไป  
        2.2.3  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  วิลสัน (พรอมพรรณ  อุดมสิน,  2538,  หนา  60 – 75)  ไดนําเอาการจําแนกจุดประสงค
ทางการศึกษาของเบนจามิน  เอส  บลูมและคนอื่น ๆ (Benjamin,  S.  Bloom,  et  al.,)  มาแบง
พฤติกรรมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ทางดานพุทธิพิสัย (Cognitive  domain)  ออกเปน  4  
ระดับ  ซ่ึงเราจะสามารถสรางแบบวัดพฤติกรรมในระดับตาง ๆ  ไดดังนี้ 
 1)  ความรูความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณ (Computation)  ระดับนี้เปนการวัด
เกี่ยวกับการคิดคํานวณ  ไดแก  การวัดความรู  ความจําแบบงาย ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนผาน
ไปแลว  เชน  ระลึกถึงแบบฝกหัดที่ทําไปแลวโดยไมมีกระบวนการตัดสินใจ  พฤติกรรมระดับนี้
แบงออกเปน  3  ขั้น  คือ 
 (1)  ความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง (Knowledge  of  specific  facts)  หมายถึง 
การถามเพื่อจะวัดความรูความจําเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาในรูปหรือแบบเดียวกับที่ผูเรียนไดรับจาก     
การเรียนการสอนมาแลว  นอกจากนี้ยังรวมถึงความรูพื้นฐานซึ่งผูเรียนตองนํามาใชเสมอ 
 (2)  ความรูความจําเกี่ยวกับศัพทและนิยาม (Knowledge  of  terminology)  
หมายถึง  การถามใหผูเรียนบอกความหมายของคําศัพทและนิยามตาง ๆ  ตามที่ไดเคยเรียนมาแลว
โดยไมตองอาศัยการคิดคํานวณแตอยางใด  และไมตองการหาความรูอ่ืนมาชวย 
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 (3)  ความรูความจําเกี่ยวกับการใชกระบวนการคิดคํานวณ (Ability  to  carry  out  
algorithms)  หมายถึง  การที่ผูเรียนสามารถนําส่ิงที่โจทยกําหนดใหมาดําเนินการตามกระบวนการ
ของการคิดคํานวณในแบบที่ไดเคยเรียนมาแลว  ในขั้นนี้มิไดมุงหมายใหผูเรียนคิดหากระบวนการ
คิดคํานวณแบบใหมดวยตนเอง  เชน  ลําดับขั้นตอนในการหารยาว  ลําดับขั้นตอนในการหา  ห.ร.ม.  
หรือ  ค.ร.น. 
 2)  ความเขาใจ (Comprehension)  หมายถึง  ความสามารถในการนําความรูที่รูแลว
มาสัมพันธกับโจทยหรือปญหาใหม  ตลอดจนสามารถตีความ  แปลความ  สรุปความ  และ            
ขยายความได  การวัดพฤติกรรมในระดับนี้แบงเปน  6  ขั้น  คือ 
                    (1)  ความรูเกี่ยวกับมโนมติ (Knowledge  of  concepts)  หมายถึง  ความสามารถ
ในการสรุปความหมายของสิ่งที่ไดเรียนมาตามความเขาใจของตนเอง  รูจักนําขอเท็จจริงของเนื้อหา
ตาง ๆ  ที่เรียนรูมาสัมพันธกันโดยการนํามาสรุปความหมายของสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่ง  หรืออาจจะ
กลาวไดวามโนมติเปนเซตของสิ่งที่เกี่ยวกับความรูที่เปนขอเท็จจริง 
                    (2)  ความรูเกี่ยวกับหลักการ  กฎ  และการทําใหเปนกรณีทั่วไป (Knowledge  of  
principles,  rules  and  generalization)  เปนความสัมพันธระหวางมโนมตแิละตัวปญหา  ซ่ึงผูเรียน
ควรรูหลังจากที่เรียนเร่ืองนั้นจบไปแลว  คําถามในระดับนี้บางครั้งอาจเปนการวัดพฤติกรรม        
ในขั้นการวิเคราะหก็ได  ถาหากคําถามนั้นเปนคําถามเกี่ยวกับหลักและกฎที่ผูเรียนเพิ่งเคยพบ     
เปนครั้งแรก 
                     (3)  ความรูเกี่ยวกับโครงสรางทางคณิตศาสตร (Knowledge  of  mathematical  
structure)  หมายถึง  การถามเพื่อวัดความสามารถในการมองเห็นสวนประกอบยอยของขอความ
ทางดานคณิตศาสตรตามลักษณะที่มุงหวัง  สวนใหญจะเปนคําถามเกี่ยวกับศัพทและนิยาม           
ในคณิตศาสตรที่เกี่ยวกับโครงสรางทางคณิตศาสตร 
                     (4)  ความสามารถในการแปลงสวนประกอบของปญหาจากแบบหนึ่ง (Ability  
of  transform  problem  elements  from  one  mode  to  another)  หมายถึง  ความสามารถในการ
เปลี่ยนขอความใหเปนสัญลักษณหรือสมการ  ในขั้นนี้มิไดรวมถึงการคิดคํานวณหาคําตอบจาก
สมการนั้น 
                     (5)  ความสามารถในการดําเนินตามเหตุผล (Ability  of  follow  a  line  of  
reasoning)  คณิตศาสตรสวนมากอยูในรูปของการอนุมาน (Deductive  format)  ดังนั้น  การที่จะ
เขาใจบทความหรือผลงานทางคณิตศาสตรจึงตองอาศัยความสามารถในการดําเนินตามแนวเหตุผล
ขณะที่อาน 
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                     (6)  ความสามารถในการอานและตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร  (Ability  
to  read  and  interpret  a  mathematics  problem)  หมายถึง  ความสามารถในการอานและตีความ
จากโจทย  ความสามารถระดับนี้รวมทั้งการแปลความหมายจากกราฟหรือขอมูลทางสถิติ  ตลอดจน
การแปลสมการหรือตัวเลขใหเปนรูปภาพ 
 3)  การนําไปใช (Application)  เปนการนําความรู  กฎ  หลักการ  ขอเท็จจริง  ทฤษฎี 
ฯลฯ  ที่ไดเรียนรูมาแลวไปแกปญหาใหมใหเปนผลสําเร็จ  ทั้งน้ีโจทยปญหาที่ใชวัดในระดับนี้
จะตองไมใชโจทยขอเดิมที่อยูในแบบฝกหัด  หรือเคยทํามาแลว  การวัดพฤติกรรมในระดับนี้
แบงเปน  4  ขั้นดังนี้  
 (1)  ความสามารถในการแกปญหาธรรมดา (Ability  to  solve  routine  problem)  
ปญหาธรรมดา  หมายถึง  ปญหาคลายกับปญหาที่เคยเรียนมาแลวในหองเรียน  โดยที่ผูเรียนจะตอง
จัดรูปของพฤติกรรมขั้นความเขาใจและการใชกระบวนการเพื่อที่จะแกปญหา 
 (2)  ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability  to  make  comparisons)  หมายถึง       
การถามที่คาดหวังใหผูเรียนนึกถึงรายละเอียดที่เกี่ยวของตาง ๆ  เชน   มโนมติ  กฎ  ศัพทนิยาม     
ของขอมูล  2  ชุด  เพื่อคนพบความสัมพันธเปรียบเทียบและนํามาสรุปในการตัดสินใจ 
 (3)  ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล (Ability  to  analyze  data)  เปน
ความสามารถในการแยกแยะ  จําแนกปญหาโจทยออกเปนสวนยอยวามีความจําเปนหรือไม  ในการ
นําไปใชแกปญหาโจทย 
 (4)  ความสามารถในการมองเห็นรูปแบบ  ลักษณะโครงสรางที่เหมือนกันและ           
การสมมาตร (Ability  to  recognize  patterns  isomorphisms  and  symmeteies)  พฤติกรรมในขั้นนี้
จะเกี่ยวกับการระลึกถึงขอมูล  แปลงปญหา  การจัดกระทํากับขอมูล  ระลึกถึงความสัมพันธจะเปน
การถามคําถามใหผูเรียนหาสิ่งที่คุนเคยกบัขอมูลที่กําหนดใหหรือจากปญหาที่กําหนดให   
 4)    การวิเคราะห (Analysis)   พฤติกรรมในขั้นนี้ถือวาเปนพฤติกรรมขั้นสูงสุดของ
การเรียนการสอนคณิตศาสตรในดานพุทธิพิสัย  ผูเรียนที่ตอบปญหาที่วัดพฤติกรรมขั้นนี้ได        
ตองมีความสามารถในระดับสูง  จะเปนการแกปญหาที่แปลกกวาธรรมดา  หรือโจทยปญหา          
ที่ไมคุนเคยกับที่รูมากอน  ไมเคยฝกทํามากอน  แตทั้งนี้มิไดหมายความวา  โจทยปญหานั้นจะอยู
นอกขอบขายเนื้อหาวิชาที่เคยเรียนมา  ดังนั้นการแกปญหานี้จึงครอบคลุมความรูความสามารถ    
ในขั้นที่กลาวมา  รวมทั้งมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เพื่อสามารถคนพบวิธีการหรือแนวทาง         
ในการแกโจทยปญหานั้น ๆ ได  พฤติกรรมในขั้นนี้  แบงออกเปน  5  ขั้นยอย  คือ 
                     (1)  ความสามารถในการแกปญหาที่แปลกกวาธรรมดา (Ability  to  solve 
nonroutine  problems)  หมายถึง  ความสามารถในการถายโยงความรูทางคณิตศาสตรที่ไดเรียนรู
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มาแลวไปสูเนื้อหาใหม  ซ่ึงผูเรียนจะตองแยกปญหาออกเปนสวนยอย ๆ  สํารวจวารูอะไรบางใน  
แตละตอน  รวมทั้งการเรียนรูสัญลักษณใหมเพื่อนําไปสูคําตอบ  การแกปญหาลักษณะนี้สวนมาก
เปนปญหาสถานการณดวย  จะนํากระบวนการคิดคํานวณมาใชโดยตรงไมได  ตองพยายามหาวิธีการ
ใหม 
                     (2)  ความสามารถในการคนพบความสัมพันธ (Ability  to  discover  
relationships)  หมายถึง  ความสามารถในการคนพบความสัมพันธใหมหรือนําสัญลักษณจากสิ่งที่
กําหนดให       มาสรางสูตรใหมดวยตนเอง  หรือเพื่อนํามาใชประโยชนในการหาคําตอบ 
                    (3)  ความสามารถในการแสดงพิสูจน (Ability  to  construct  proofs)  หมายถึง  
ความสามารถในการพิสูจนดวยตนเองซึ่งไมเหมือนกับความสามารถในการพิสูจนขั้นนําไปใช   
โดยผูตอบจะตองอาศัยนิยามและทฤษฎีตาง ๆ  เขามาชวยแกปญหา 
                    (4)  ความสามารถในการวิพากษวิจารณ (Ability  to  criticize  proofs)  หมายถึง  
ความสามารถในการวิพากษวิจารณ  การพิสูจน  เปนการใชเหตุผลที่ควบคูกับความสามารถ         
ในการเขียนพิสูจน  แตเปนความสามารถที่ยุงยากซับซอนกวาการเรียนการพิสูจนเพราะตองใช
เหตุผลวาการพิสูจนนั้นถูกตองหรือไม  มีตอนใดผิดพลาดบาง 
                    (5)  ความสามารถในการสรางและแสดงความสมเหตุสมผลของการทําใหเปน
กรณีทั่วไป (Ability  to  formulate  and  validate  generalization)  หมายถึง  ความสามารถในการ
คนพบความสัมพันธและเขียนการพิสูจนความสัมพันธที่คนพบ  ขอคําถามจะใหแสดงความ
สมเหตุสมผล 
                  ในการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เร่ือง การคูณ  สําหรับวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยของนักเรียน  โดยทําการวัดพฤติกรรมดานพุทธิ
พิสัย     ในทุกระดับ  ตั้งแตวัดพฤติกรรมระดับความรูความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณ  ความเขาใจ            
การนําไปใช  และการวิเคราะห  ท้ังนี้เนื่องจากเนื้อหาที่ใชในการสอนนักเรียนกลุมนี้  เปนการถาม
ปญหาที่ เ รียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนมาแลวในหองเรียน   โดยที่ ผู เรียนจะตองจัดรูป                 
ของพฤติกรรมทุกระดับและการใชกระบวนการเพื่อที่จะแกปญหา  ตลอดจนขอคําถามจะใหแสดง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
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2.3    แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
         2.3.1    ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน  คอมพิวเตอรชวยสอน มาจากภาษาอังกฤษ
วา  Computer  Assisted  Instruction  หรือ ใชคํายอวา  CAI  และมีนักการศึกษาและนักวิชาการ   
ตาง ๆ  ไดใหความหมายของ   คอมพิวเตอรชวยสอน  ไวหลายทาน ดังนี้  

ถนอมพร (ตันพิพัฒน)  เลาหจรัสแสง (2541,  หนา 7)  ใหความหมายของคอมพิวเตอร
ชวยสอนวา  หมายถึง  ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งซึ่งใชความสามารถของ
คอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก  ขอความ  ภาพนิ่ง  กราฟก  แผนภูมิ  กราฟ  
ภาพเคลื่อนไหว  วีดิทัศนและเสียง  เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะ            
ที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองมากที่สุด 

สุพิทย  กาญจนพันธ (2541,  หนา 52)  กลาววา  คอมพิวเตอรชวยสอน  หมายถึง  กลวิธี 
การสอนที่เนนใหมีการกระทําระหวางผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใหเกิดการเรียนรูและความ
ทรงจํา 

สมศักดิ์  จีวัฒนา (2542,  หนา 3)  ใหความหมายคอมพิวเตอรชวยสอน  หมายถึง  การนํา
คอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือในการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร  ที่ไดนําเนื้อหากลุมสาระการ
เรียนรูที่เปนตัวหนังสือและภาพกราฟก  แบบฝกหัด  แบบทดสอบ  และลําดับวิธีการสอนมาบันทึก
เก็บไวและคอมพิวเตอรจะชวยนําบทเรียนที่เก็บไวอยางเปนระบบมานําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม  
โดยสามารถถามคําถามและรับคําตอบจากผูเรียน  ตรวจคําตอบและแสดงผลการเรียนในรูปแบบ
ของขอมูลยอนกลับใหแกผูเรียนโดยตรงเปนการเรียนแบบโตตอบ 

อดิศักดิ์  สุเฌอ (2542,  หนา 1)  กลาววา  คอมพิวเตอรชวยสอน  หมายถึง  โปรแกรม
คอมพิวเตอรที่สรางขึ้นเพื่อใหผู เรียนสามารถเรียนดวยตนเองได  โดยใชความสามารถของ
คอมพิวเตอร  ในการนําเสนอเนื้อหาจากงายไปหายากในลักษณะของสื่อประสมอันไดแก  ขอความ  
รูปภาพ  กราฟก  ภาพเคลื่อนไหวและเสียง  เพื่อถายทอดความรูในลักษณะใกลเคียงกับการสอนจริง
ในหองเรียนมากที่สุด  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอร  พรอมทั้ง
ไดรับผลปอนกลับอยางสม่ําเสมอกับเนื้อหาและกิจกรรมตาง ๆ  ของบทเรียน 

วุฒิชัย  ประสารลอย. (2543,  หนา 10-11)  ไดใหความหมายวา  คอมพิวเตอรชวยสอน  
หรือ  บทเรียน  ซีเอไอ (Computer  Assisted  Instruction : Computer  Aided  Instruction : CAI)  มี
ความหมายวา  เปนการจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนส่ือชวยถายโยง
เนื้อหาความรูไปสูผูเรียน  และปจจุบันไดมีการบัญญัติศัพทที่ใชเรียกส่ือชนิดนี้วา   คอมพิวเตอร
ชวยสอน 
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ศิริชัย  นามบุรี (2544,  หนา 4)  กลาวถึง  คอมพิวเตอรชวยสอน  หรือ  CAI  หมายถึง     
การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  
ประกอบดวย  เนื้อหาวิชา  แบบฝกหัด  แบบทดสอบ  ลักษณะของการนําเสนออาจมีทั้งตัวหนังสือ  
ภาพกราฟก  ภาพเคลื่อนไหว  สี  และเสียง  เพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น  รวมทั้ง
แสดงผลการเรียนใหทราบทันทีดวยขอมูลยอนกลับ (Feedback)  ใหแกผูเรียนและยังมีการจัดลําดับ
วิธีการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อใหเหมาะสมแกผูเรียนแตละคน  ทั้งนี้ตองมีการวางแผน       
การผลิตอยางเปนระบบ 

ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2546,  หนา 5)  ใหความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร (Computer  
Courseware)  โปรแกรมการเรียนการสอนที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยในการเรียนการ
สอน  ทําใหผูเรียนไดเรียนรูตามความมุงหมายของรายวิชาอยางมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน  ตามที่ไดเสนอมาแลวนั้น  พอจะสรุปไดวา  
คอมพิวเตอรชวยสอน  หมายถึง  การนําคอมพิวเตอรกับโปรแกรมบทเรียนมาชวยในการเรียน    
การสอน  มีการวางแผนเนื้อหาวิชาอยางเปนขั้นตอน  สามารถตอบสนองกับผูเรียน  มีการทบทวน  
การทําแบบฝกหัด  และการประเมินผล  โดยผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง  มีปฏิสัมพันธ
โตตอบกับโปรแกรม  เปนสื่อเราความสนใจ  เรียนซํ้าใหมไดตามตองการ  และสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล 
 

2.3.2  ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
                 ภาคเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  (อินเทอรเน็ต,  
2548) ไดกลาวถึงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีหลายรูปแบบดวยกัน ซ่ึงทําใหสามารถ          
จัดประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามระเบียบวิธีที่แตกตางกันโดยมีรายละเอียด         
แตละประเภท  ดังนี้  แบบศึกษาทบทวน (Tutorials) แบบฝกปฏิบัติ (Drill and Practice)  แบบ
สถานการณจําลอง (Simulation)   แบบเกมการสอน (Instructional Games)   แบบใชทดสอบ (Test) 
 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบศึกษาทบทวน   บทเรียนประเภทนี้               
เปนรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีผูพัฒนากันมากที่สุด  ประมาณกันวามากกวา 
รอยละ 80 ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั่วโลกจะเปนประเภทนี้  เนื่องจากมีพื้นฐาน          
การพัฒนาขึ้นจากความเชื่อที่วา  คอมพิวเตอรนาจะเปนสื่อประเภทอุปกรณที่ชวยใหการเรียนรู       
มีประสิทธิภาพใกลเคียงกับการเรียนจากชั้นเรียน  กลาวโดยสรุปก็คือนาจะใชแทนครูไดในหลาย ๆ 
หมวดวิชา แนวคิดตรงนี้  มีพื้นฐานในมุมกวางวา  การเรียนการสอนนั้นไมไดจํากัดอยูแตใน
โรงเรียนประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  หรืออุดมศึกษาเทานั้น  แตยังขยายกวางไปถึงการฝกอบรม 
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(Training) ในระดับและสาขาอาชีพตาง ๆ  ซ่ึงอาจผสมผสานการสอน  การเรียนรูและการฝกฝน
ดวยตนเองในหลาย ๆ รูปแบบ  และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบศึกษาทบทวน  ก็อาจเปน
วิธีการหนึ่งที่เขาไปมีบทบาทได  
                 การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบทบทวนในระบบการศึกษาปกติ โดยมีพื้นฐาน
แนวความคิดที่จะใชสอนแทนครูทั้งในหองเรียนและสอนเสริมนอกเวลาเรียนนั้น  ยังเปนปญหาที่
ตองใชเวลาวิเคราะหกันอีกระยะหนึ่ง  ประเด็นไมอยูที่วาจะทําใหจํานวนครูลดลง  หรือขาดบทบาท
สําคัญในความเปนครู  แตจะอยูที่ความเชื่อในสวนลึกของผูคนอีกจํานวนมาก  ที่เชื่อวาไมมีส่ือชนิด
ใดในโลกที่จะถายทอดความรู  ความคิด  เจตคติและทักษะไดดีเทากับมนุษยดวยกันเอง  ซ่ึงหมายถงึ
ครูนั่นเอง   ปญหาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบศึกษาทบทวนเพื่อสอนแทนครดูังกลาว 
ยังรวมไปถึงความพรอมในดานงบประมาณ  โครงสรางของระบบการศึกษา  รวมทั้งปญหาเฉพาะ
ดานของแตละแหง  แมปญหาจะมีอยูมาก  แตจากความเชื่อในการพัฒนาการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรที่ไมมีวันสิ้นสุด  ทําใหนักคอมพิวเตอรการศึกษาเชื่อวา  มีความเปนไปไดคอนขางสูง
ในอนาคต  ที่จะใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบนี้  เพื่อสอนเสริม  สอนกึ่งทบทวน หรือ
เพื่อใหผูเรียนศึกษาหาความรูลวงหนา  กอนการเรียนในชั้นเรียนปกติ  ผูเรียนอาจเรียนดวยความ
สมัครใจ  หรืออาจเปนการมอบหมายงานจากผูสอนในหรือนอกเวลาเรียนปกติตามแตกรณี  
 2)  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝกและปฏิบัติ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รูปแบบที่สองนี้  เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผูพัฒนากันมากรองลงมาจากประเภทแรก  โดยจุดประสงค
หลักเพื่อฝกทบทวนความรูที่ไดเรียนไปแลว  รูปแบบเปนการฝกฝนในรูปแบบของการฝกหัดและ/
หรือการทดสอบ  บทเรียนที่พบสวนมากจะเปนบทเรียนดานภาษา  คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร 
ซ่ึงลักษณะของเนื้อหาจะเนนดานความรู (Knowledge) เปนสวนมาก  จึงไมเนนสวนประกอบหลัก
ของการเรียนรูที่จะตองมีองคประกอบหลาย ๆ ดาน  เชน  การนําเสนอเนื้อหาอยางเปนระบบ
ตามลําดับขั้น  การเสริมแรง  การตรวจปรับเนื้อหา  ส่ือการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนการ
สอนและอื่น ๆ  แตจะเนนเฉพาะจุดที่แบบฝกหัดหรือแบบฝกทบทวนความรูเนื้อหามากกวา  ดังนั้น 
บทเรียนชวยสอนประเภทนี้  จึงมักจะตองใชควบคูกับกิจกรรมอยางอื่น  เชน  ใชควบคูกับการเรียน
การสอนปกติในหองเรียน  การใหแบบฝกหัดเพิ่มเติมในการเรียนเสริม  เปนตน  ซ่ึงแตกตางจาก
รูปแบบแรกที่เปนรูปแบบที่สมบูรณในตัวเอง  สามารถใชในการเรียนการสอนไดทั้งในและนอก
หองเรียน 
 3)  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง  บทเรียนคอมพิวเตอร-  
ชวยสอนแบบนี้จะออกแบบเพื่อเสนอเนื้อหาใหม  หรือใชเพื่อทบทวนหรือสอนเสริมในสิ่งที่ผูเรียน 
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เรียนหรือทดลองไปแลว  โดยเนนรูปแบบการสรางสถานการณหรือการจําลองสถานการณจริง 
ลําดับขั้นเหตุการณตาง ๆ  และเนื้อหาอื่น ๆ  ที่มีลําดับการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง  โดยเปนสิ่งที่
เขาใจไดยากไมสามารถมองเห็นได  มีความซับซอนหรืออันตรายที่จะไปศึกษาใน       เหตุการณ
จริง  ตองอาศัยการจินตนาการเขาชวย  ตัวอยางเชน  อวัยวะภายในรางกายมนุษย  โครงสรางของ
อะตอม  การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี  หลักการหมุนของมอเตอรไฟฟาและอื่น ๆ          ซ่ึงไมไดจํากัด
เฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทานั้น  แตในดานธุรกิจก็สามารถประยุกตได  เชน  การ
สรางสถานการณซ้ือขายเพื่อเรียนรู  หรือทบทวนการบวก  ลบ  คูณ  หาร    การสรางสถานการณใน
รูปแบบของบทบาทสมมุติ (Role Play) เพื่อสอนหรือทบทวนเรื่องธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนตน 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทนี้มีจํานวนนอยมาก เนื่องจากความยากใน 
การออกแบบซึ่งจําเปนตองมีพื้นฐานความรูเรื่องที่ทําอยางดี สามารถจําแนกเปนลําดับขั้น           
การเปลี่ยนแปลงไดอีกทั้งอาจจะตองใชคณิตศาสตรขั้นสูงเพื่อเปล่ียนแปลงเนื้อหาแตละสวนนั้น  
ใหสามารถนําเสนอในรูปแบบที่งายขึ้น เชน แสดงเปนกราฟ 
 4)  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมการสอน   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ลักษณะนี้  พัฒนาจากแนวความคิดและทฤษฎีทางดานการเสริมแรง (Reinforcement Theory)      
บนพื้นฐานการคนพบที่วา  ความตองการในการเรียนรูซ่ึงเกิดจากแรงจูงใจภายใน (Intrinsic 
Motivation)  เชน  ความสนุกสนานจะใหผลดีตอการเรียนรูและความคงทนในการจําดีกวา         
การเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) วัตถุประสงคของบทเรียนประเภทนี้
สรางเพื่อฝกและทบทวนเนื้อหา  แนวคิดและทักษะที่ไดเรียนไปแลว  คลายกับแบบฝกและปฏิบัติ 
แตเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอใหสนุกตื่นเตนขึ้น  โดยมีหลักการพัฒนาวาบทเรียนแบบเกม        
การสอนที่ดีควรตองทาทาย  กระตุนจินตนาการเพอฝน และกระตุนความอยากรูอยากเห็น จึงเหมาะ
สําหรับเนื้อหาทั่ว ๆ ไป  เชน  เกมคําศัพทภาษาอังกฤษ  เกมทายตัวเลข  เปนตน 
 5)  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบทดสอบ  เปนรูปแบบที่สรางงายกวาแบบอื่น  
โดยมีความมุงหมายหลักก็เพื่อทดสอบความรูความสามารถของผูเรียน  การสอบดังกลาวอาจเปน
การสอบกอนการเรียน (Pretest)  หรือหลังการเรียน (Posttest)   หรือทั้งกอนและหลังการเรียน
แลวแตการออกแบบ  ถาเปนโครงสรางที่ใหญขึ้น  ขอสอบตาง ๆ อาจถูกเก็บในรูปแบบของ        
คลังขอสอบ  (Item Bank)  เพื่อสะดวกตอการสุมมาใช  ลักษณะของขอสอบดังกลาวนี้จะอยูใน
รูปแบบที่คอมพิวเตอรสามารถประเมินถูก -  ผิดได  เชน  แบบเลือกตอบ (Multiple Choice)  หรือ
แบบถูก – ผิด (True -  False)  การตั้งคําถามอาจผสมผสานวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร        
ชวยสอนแบบสรางสถานการณจําลองเขารวมดวยก็ได    
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 ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ เปนการสรุปประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ได
พัฒนาขึ้นมาใชอยางกวาง ๆ  แตละรูปแบบก็มีจุดเดนไปคนละดาน  อยางไรก็ตามถาจะกลาวถึง
เทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นักคอมพิวเตอรการศึกษาสวนมากจะนึกถึง
บทเรียนแบบศึกษาทบทวน (Tutorials)  ผูวิจัยจึงไดเลือกออกแบบ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
เปนแบบผสมผสานระหวาง   แบบศึกษาทบทวนและแบบฝกและปฏิบัติ   โดยใชคอมพิวเตอรเพื่อ
การสอน  ซ่ึงเสนอเนื้อหาความรูแกผูเรียน  ในรูปแบบของเรื่องราว  ขอความ  ภาพ  เสียง  หรือ      
ในทุกรูปแบบรวมกัน  แลวใหผูเรียนทําแบบฝกหัด  ทั้งนี้อยูภายใตพื้นฐานของธรรมชาติของเนื้อหา
ที่จะสราง  เนื่องจากความยากงายของเนื้อหาและระดับความรูของผูเรียนก็เปนองคประกอบที่สําคัญ
ประการหนึ่งที่จะตองพิจารณาเลือกรูปแบบของบทเรียนที่จะสราง 
 
       2.3.3  ประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน 
 โดยทั่วไปแลวคอมพิวเตอรมปีระโยชนมากมายนอกจากการประมวลผล  การจัดทํา
เอกสาร  และในโรงเรียนไดนําคอมพิวเตอรมาใชอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะนํามาชวยสอน  ถึง
อยางไรก็ตาม  การนําคอมพวิเตอรชวยสอนมาใช  จะตองเลือกใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคการ
เรียนรู  ประกอบกับใชคุณลักษณะของคอมพิวเตอรควบคูกับการดูแลของผูสอนอยางใกลชิด        
ซ่ึงจะสามารถใหคุณประโยชนอยางแทจริง ไดมีผูทําการวิจัยศกึษาคนควาเกีย่วกับประโยชนของ
คอมพิวเตอรชวยสอน  พบวา  คอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนตอผูเรียนหลายประการ กลาวโดย
สรุป   คือ (ปรีชา  เหลาพันนา,  อินเทอรเนต็,  2548) 
                        1)  สงเสริมใหผูเรียน  เรียนตามเอกัตภาพ 
                        2)  มีการปอนกลับ (Feedback) ทันท ีทําใหผูเรียนเกดิความตื่นเตนไมเบือ่หนาย 
                        3)  ผูเรียนไมสามารถแอบพลิกดูคําตอบไดกอน   จึงเปนการบังคับผูเรียนใหเรียน 
จริง ๆ กอนที่จะผานบทเรียนนั้นไป 
                         4)  ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนที่เคยเรียนในหองเรียน 
                         5)  ผูเรียนเรยีนไดดกีวา และเร็วกวาการสอนตามปกติ ลดการสิ้นเปลืองเวลาของ
ผูเรียนลง 
                         6)  สามารถประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนโดยอัตโนมัติ  
                         7)  ผูเรียนไดเรียนแบบ Active Learning 
                         8)  ฝกใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล เพราะตองคอยแกปญหาอยูตลอดเวลา 
                         9)  ผูเรียนสามารถเรียนตามลําพังดวยตนเองได 
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                       10)   ทําใหเกดิความแมนยําในวิชาทีเ่รียนออน 
                       11)  ชวยใหผูเรียนคงไวซ่ึงพฤติกรรมการเรียนไดนาน 
                       12)  เปนการสรางนิสัยรับผิดชอบใหเกดิในตัวผูเรียน เพราะไมเปนการบังคับผูเรียน
ใหเรียนแตเปนการใหการเสริมแรงอยางเหมาะสม 
                       13)   มีเกณฑการปฏิบัติโดยเฉพาะ 
                       14)   ผูเรียนจะเรียนเปนขัน้ตอนที่ละนอย จากงายไปหายาก 
                       15)  ทําใหนักเรียนมีเจตคติทีด่ีตอวิชาที่เรียน 
              นอกจากนี้ประโยชนตอนักเรียนโดยทั่วไปแลว ในหองเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูดวย
คอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีประสิทธิภาพ  ดังเชน  นิพนธ  ศุขปรีดี (2526,  หนา  8–9) ไดกลาวถึง 
ประโยชนของคอมพิวเตอรในแงการเรียนการสอนไวดังนี้ 
                     1) คอมพิวเตอรสามารถทําใหเด็กเรียนไดเปนรายบุคคล (Computer can 
Individualize)  การที่เด็กสามารถเรียนไดเปนรายบุคคล  จะทําใหมีการสนองความตองการของเด็ก
แตละคน  ซ่ึงสอดคลองกับหลักความแตกตางระหวางบุคคลไมวานักเรียนเกง   ปานกลาง  หรือ
ออน  ก็จะเรียนไดเหมาะสมกับความสามารถ และความตองการของตนเอง 
                     2)  คอมพิวเตอรสามารถบริหารการสอน (Computer can Manage Instruction) 
คอมพิวเตอรสามารถบริหารการสอนไดอยางดี  เพราะวาคอมพิวเตอรสามารถตั้งจุดมุงหมาย        
ทําการสอน  ทําการสอบ  วิเคราะหผล  ดูความกาวหนาของนักเรียนตามระยะเวลา เก็บขอมูลตาง ๆ 
ซ่ึงสามารถเรียกมาดูไดเมื่อตองการ  และทํารายงานผลไดอยางรวดเร็วไมเสียเวลา การทํารายงานผล
ก็สามารถทําไดเปนรายบุคคล  โดยครูไมตองเปนผูเขียนชื่อนักเรียนทุกคนเอง  แตสามารถ            
ใชคอมพิวเตอรเปนมือที่สามได และตัวครูเองก็มีเวลาจะคิดและสอนใหเกิดผลดีตอไป 
                    3)  คอมพิวเตอรสามารถสอนสังกัป (Computer can Teach Concepts)  สังกัปและ
ทักษะการสอนนั้นยากแกการสอนโดยครู  หรือเรียนจากตํารา  การจําลองสถานการณ โดย
คอมพิวเตอรจะชวยใหนักเรียนเรียนไดงายขึ้น  และดีขึ้นกวาการเรียนจากครู 
                   4)  คอมพิวเตอรสามารถคํานวณ (Comptuer can Perform Calculation) คอมพิวเตอร
เปนเครื่องมือที่มีความสามารถในการคํานวณไดอยางรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุด  ดังนั้นการใชคอมพิวเตอรชวยในการสอนคณิตศาสตรจึงทําใหนักเรียนเรียนไดเร็ว  และ
ถูกตอง  จึงมีเวลาเหลือที่จะศึกษาคอมพิวเตอรแขนงตาง ๆ ไดอีกมาก 
                  5)  คอมพิวเตอรสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนใหแกนักเรียน (Computer can 
Simulation  Student Learning) เนื่องจากคอมพิวเตอรสามารถทําเสียง  สี  รูปภาพหรือกราฟ
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ตลอดจนมีเกมคอมพิวเตอร  จึงทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนโดยใชคอมพิวเตอร  หรือ      
ในการแขงขันกับคอมพิวเตอร 
              จากการที่กลาวมาจะเหน็วาคอมพวิเตอรชวยสอน ใหคณุประโยชนตอนกัเรียนในการ
เรียนรูเพราะไดมองเห็นเปนรูปธรรม เราใจ  สําหรับประโยชนตอครู-อาจารย   ฮอลล (Hall, 1982,  
p. 362)  กลาวถึงประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนที่มตีอครูผูสอนไวดังนี ้
                      1)  ลดชั่วโมงสอนเพื่อจะไดปรับปรุงการสอน 
                      2)  ลดเวลาที่จะตองติดตอกบัผูเรียน 
                      3)  มีเวลาศึกษาตํารา งานวิจยั และพัฒนาความสามารถใหมากยิ่งขึน้ 
                      4)  ชวยการสอนในชั้นเรียนสําหรับผูที่มีงานสอนมาก  โดยการเปลีย่นจากการฝก
ทักษะในหองเรียนมาใชระบบคอมพิวเตอรแทน 
                      5)  ใหโอกาสในการสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ สําหรับหลักสูตรและ
วัสดุเพื่อการศกึษา 
                      6)  เพิ่มวิชาสอนโดยคอมพวิเตอรชวยสอนตามความตองการของนักเรยีน 
                      7)  ชวยพัฒนาทางวชิาการ 
                      8)  ชวยใหมเีวลาสําหรับตรวจสอบและพัฒนาหลักสูตรตามหลักวิชาการ 
                      9)  ชวยเพิ่มวัตถุประสงคของการสอนไดเทาที่จะเปนได  เชน  การฝกหดัดนตร ี      
จัดนิทรรศการงานกราฟก  ชวยแกปญหาของผูเรียนเกีย่วกับสถาปตย     
              จากคณุประโยชนของคอมพิวเตอรที่กลาวมาขางตน  พอสรุปประโยชนของคอมพิวเตอร
ชวยสอน ไดดงันี้          
                       1)  ดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหสนใจในบทเรียน 
                       2)  สรางบทเรียนใหเปนรูปธรรม   มองเห็น Concept ไดชัดเจนขึ้น 
                       3)  ทําใหการเรียนรูใชเวลานอยลง 
                       4)  มีการตอบสนอง กระตุน เสริมแรง  ทําใหเกดิความอยากรูอยากเหน็ 
                       5)  ผูเรียนสามารถเรียนไดหลายเที่ยว 
                           6)  สรางบทเรียน แบบฝกหัดในรูปแบบอื่น ๆ เชน เกม เปนตน  ทําใหผูเรียนสนุกสนาน 
                 

2.3.4  ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน  
                 คอมพิวเตอรชวยสอนไดรับความสนใจในการนํามาใชในการเรียนการสอน  จุดหมาย
ประการหนึ่ง  คอืเพื่อสนองตอบตอความแตกตางระหวางบุคคล  ซ่ึงมีลักษณะเหมือนสไลด การใช
องคประกอบของมัลติมีเดียที่เหมาะสม  จะทําใหบทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  และเกดิ
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ประสิทธิผลตอการเรียนรู  และการรับรูของนักเรียน  แตถึงอยางไรก็ตาม  ยังมีขอจํากดับางประการ
ที่ทําใหการใชคอมพิวเตอรชวยสอนไมบรรลุจุดประสงคเทาที่ควร                                                                                 
                การใชคอมพิวเตอรชวยสอนมีขอจํากัด  ดังนี ้(ปรีชา  เหลาพันนา,  อินเทอรเน็ต,  2548) 
                              1)  ราคาอุปกรณที่ใชคอนขางสูง  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  เปนตน  ทําใหได
จํานวนเครื่องจํากัดไมเพียงพอตอจํานวนของนักเรียน 
                        2) นักเรยีนตองมีพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรพอสมควรจึงจะสามารถทําให  
การเรียนการสอนดวยคอมพวิเตอรชวยสอนบรรลุไปดวยด ีไมตองสอนความรูคอมพิวเตอรใหเปน
ผลกระทบตอการเรียนรูวิชาที่สอนในขณะนั้น 
                        3)  เกีย่วกับแสงของจอภาพทาํใหประสิทธภิาพทางสายตา  สําหรับนักเรียนที่ไม
เคยชินกับการมองจอภาพนาน ๆ  อาจทําใหนักเรยีนมีอาการเบลอไมเขาใจในบทเรียนได 
                        4)  คุณสมบัตขิองเครื่องคอมพิวเตอรไมทนัสมัย  หรือไมครบองคประกอบ เชน 
จอภาพขาวดํา  ไมมีการดเสียง  ไมมีเครื่อง CD-ROM  หรือที่เปนรุนเกาอาจไมสามารถใชกับ
บทเรียนที่สรางขึ้นในยุคปจจุบันได 
                        5)  ผูสอนไมมีความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร ไมสามารถใช
คอมพิวเตอรชวยสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนัน้ยังไมสามารถแกไขสถานการณที่อาจ
เกิดขึ้นขณะทาํการสอน  เชน โปรแกรมมปีญหา  หรือเครื่องคอมพิวเตอรมีปญหา เปนตน 
                        6)  ความแตกตางและปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชซอฟแวร  ทําใหไมสามารถ
ใชกับบทเรียนที่จะใชสอนได 
                        7)  การใชสภาพแวดลอมการทํางานบนวนิโดวส   เสียง   และภาพจะถกูเก็บไว
ในรูปของไฟล   การกําหนดเสนทางที่ถูกตองและสมบูรณ  จะทําใหการใชมีประสิทธิภาพซึ่งหาก
นําไปใชกับเครื่องอื่นแลว อาจไมสามารถใชบทเรียนไดสมบูรณ 
                         8) บทเรียนมีขนาดใหญอาจมีปญหาเกี่ยวกบัไฟล  เชน  จากไวรัส  แรงดันไฟฟา   
หนวยความจํานอย   ทําใหการใชเกิดปญหาได 
                นอกจากปญหาทีก่ลาวมาขางตนแลวการใชคอมพิวเตอรชวยสอนอาจจะไมบรรลุ
วัตถุประสงคได   ถาการเรียนการสอนขาดการสรางบทเรียนที่ด ี สรางสถานการณจาํลองที่ไม
ชัดเจน  นอกจากนั้นการใชอักขระสื่อความหมายกับผูใชบทเรียน ควรมีลักษณะดังนี ้(บุปผชาติ 
ทัฬหกิรณ,  2539,  หนา 110-111)  
                       1)  ส่ือความหมายใหชดัเจน 
                       2)  การใชอักขระเปนเมนูสําหรับการเดินทาง 
                       3)  การใชปุมอักขระบนจอภาพสําหรับการมีปฏิสัมพันธ 
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                       4)  เนื้อหาไมควรใหอานจากคอมพิวเตอร  
                       5)  ควรใชหนาตางเมื่อเนื้อหายาวเกินหนาจอ  
                       6)  สรางชีวิตชวีาและการเคลื่อนไหวใหอักขระ 
                       7)  การใชเครือ่งหมายและสัญลักษณอาจเสียเวลากวาจะคุนเคย 
                  จะเห็นวาขอจํากดัในการใชบทเรียนคอมพวิเตอร  สวนมากเปนเรื่องที่แกไขคอนขางยาก  
อาจตองใชผูมีความรูความชาํนาญดานคอมพิวเตอรโดยตรง  หรือผูใชตองศึกษาคอมพิวเตอรมาแลว
เปนอยางดีสามารถแกไขสถานการณที่อาจเกิดขึ้นไดเสมอดวย 
 
        2.3.5    ทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรูท่ีเก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

   ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะตองพิจารณาถึงหลักเกณฑตาง ๆ ในการ
ออกแบบ    ตามลําดับขั้นตอน  การนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนนั้นตองเปนไปตามทฤษฎีการเรียนรู
และหลักจิตวิทยาการเรียนรูที่เกี่ยวของ  ทฤษฎีที่สําคัญ ๆ  และมีอิทธิพลตอแนวคิดในการออกแบบ
คอมพิวเตอรชวยสอน  ถนอมพร (ตันพิพัฒน)  เลาหจรัสแสง (2541,  หนา  51–67) สรุปไวดังนี้  
 1)   ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
           ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  (behaviorism)  เปนทฤษฎีที่เชื่อวา  จิตวิทยาเปนเสมือน
การศึกษาทางวิทยาศาสตรของพฤติกรรมของมนุษย (scientific  study  of  human  behavior)  และ
การเรียนรูของมนุษยเปนส่ิงที่สังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก  นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง (stimuli  and  response)   ซ่ึงเชื่อวาการตอบสนอง
กับสิ่งเราของมนุษยจะเกิดขึ้นควบคูกันในชวงเวลาที่เหมาะสม  นอกจากนี้ยังเชื่อวาการเรียนรูของ
มนุษยเปนพฤติกรรมแบบแสดงอาการกระทํา (operant conditioning)  ซ่ึงมีการเสริมแรง 
(reinforcement) เปนตัวการ  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมจะไมพูดถึงความนึกคิดภายในของมนุษย  ความ
ทรงจําภาพความรูสึก  ซ่ึงทฤษฎีนี้สงผลตอการเรียนการสอนในยุคนั้น  ในลักษณะที่การเรียนการ
สอนเปนชุดของพฤติกรรม  ซ่ึงจะตองเกิดขึ้นตามลําดับที่แนชัด  การที่ผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงค
ไดนั้นจะตองมีการเรียนตามขั้นตอนเปนวัตถุประสงค ๆ ไป 
          คอมพิวเตอรชวยสอนที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี้  จะมี
โครงสรางของบทเรียนในลักษณะเชิงเสน (linear)  โดยผูเรียนทุกคนจะไดรับการเสนอเนื้อหาใน
ลําดับที่เหมือนกันและตายตัว  ซ่ึงเปนลําดับที่ผูสอนไดพิจารณาแลววาเปนลําดับการสอนที่ดีและ
ผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด  นอกนั้นจะมีการตั้งคําถาม  ถามผูเรียนอยาง
สม่ําเสมอโดยหากผูเรียนตอบถูกก็จะไดรับผลตอบสนองในรูปผลปอนกลับทางบวก  หรือรางวัล
(reward)  ในทางตรงกันขาม  หากผูเรียนตอบผิดก็จะไดรับการตอบสนองในรูปของผลปอนกลับ
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ในทางลบ  และคําอธิบาย  หรือการลงโทษ (punishment)  ซ่ึงผลปอนกลับนี้ถือวาเปนการเสริมแรง  
เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ  คอมพิวเตอรชวยสอนที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรม
นิยม  จะบังคับใหผูเรียนผานการประเมินตามเกณฑที่ไดกําหนดไวตามวัตถุประสงคเสียกอน        
จึงสามารถผานไปศึกษาตอยังเนื้อเดมิอีกครั้ง 
 2)  ทฤษฎีปญญานิยม 
          ทฤษฎีปญญานิยม (cognitivism)  เกิดขึ้นจากแนวคิดของชอมสกี้ (chomsky)  ที่ไม
เห็นดวยกับสกินเนอร (Skinner)  บิดาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  ในการมองพฤติกรรมมนุษยไววาเปน
เสมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร  ชอมสกี้  เช่ือวาพฤติกรรมของมนุษยนั้นเปนเรื่องของภายใน
จิตใจ  มนุษยไมใชผาขาวที่เมื่อใสสีอะไรลงไปก็จะกลายเปนสีนั้น  มนุษยมีความนึกคิด  มีอารมณ
จิตใจ  และมีความรูสึกภายในที่แตกตางกันออกไป  ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนก็ควร
คํานึงถึงความแตกตางภายในตัวมนุษยดวย  ในชวงนี้มีแนวคิดตาง ๆ  เกดิขึ้นมากมาย  เชนแนวคิด
เกี่ยวกับเรื่องความทรงจํา  ไดแกความทรงจําระยะสั้น  ระยะยาว  และความคงทนของการจํา (short  
term  memory.  Long  term  memory  and  retention)  แนวคิดเกี่ยวกับการแบงประเภทความรู
ออกเปน  3  ลักษณะ  คือ  ความรูในลักษณะเปนขั้นตอน (procedural  knowledge)  ซ่ึงไดแกความรู
ที่อธิบายวาทําอยางไรและเปนองคความรูที่ตองการลําดับการเรียนรูที่ชัดเจน  ความรูในลักษณะเปน
การอธิบาย (declarative  knowledge)  ซ่ึงไดแกความรูที่อธิบายวาคืออะไร  และลักษณะความรู      
ที่เปนเงื่อนไข (conditional  knowledge)  ซ่ึงไดแกความรูที่อธิบายวาเมื่อไรและทําไม  ซ่ึงความรู  2  
ประเภทหลังนี้ไมตองการลําดับการเรียนรูที่ตายตัว 
         ทฤษฎีปญญานิยมนี้สงผลตอการเรียนการสอนในยุคนั้น  กลาวคือ  ทฤษฎีปญญา
นยิมทําใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบในลักษณะสาขา (branching)  ของคราวเดอร (Crowder)  
ซ่ึงการออกแบบบทเรียนในลักษณะสาขา  หากเมื่อเปรียบเทียบกับบทเรียนที่ออกแบบตามแนวคิด
ของพฤติกรรมนิยมแลว  จะทําใหผูเรียนมีอิสระมากขึ้นในการเลือกลําดับของการนําเสนอเนื้อหา
ของบทเรียน  ที่เหมาะสมกับตน  คอมพิวเตอรชวยสอนที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปญญา
นิยมนี้ก็จะมีโครงสรางของบทเรียนในลักษณะสาขาเชนกัน  โดยผูเรียนทุกคนจะไดรับการเสนอ
เนื้อหาในลําดับที่ไมเหมือนกัน  โดยเนื้อหาที่จะไดรับการนําเสนอตอไปนั้น  จะขึ้นอยูกับ
ความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ 
 3)  ทฤษฎีโครงสรางความรู 
           ภายใตทฤษฎีปญญานิยมนี้ยังไดเกิดทฤษฎีโครงสรางความรู (schema  theory) ขึ้น  
ซ่ึงเปนแนวคิดที่เชื่อวา  โครงสรางภายในของความรูที่มนุษยมีอยูนั้นมีลักษณะเปนกลุมที่มีการ
เชื่อมโยงกันอยู  ในการที่มนุษยเรียนรูอะไรใหม ๆ  นั้น  มนุษยจะนําความรูใหม ๆ  ที่เพิ่งไดรับนั้น
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ไปเชื่อมโยงกับกลุมความรูที่มีอยูเดิม  (pre-existing  knowledge)  Rumelhart  และ  Ortony (1997)  
ไดใหนิยามความหมายของโครงสรางความรูไววา  เปนโครงสรางขอมูลภายในสมองของมนุษยซ่ึง
รวบรวมความรูเกี่ยวกับวัตถุ  ลําดับเหตุการณ  รายการกิจกรรมตาง ๆ  เอาไว  หนาที่ของโครงสราง
ความรูนี้คือ  การนําไปสูการรับขอมูล (perception)  การรับรูขอมูลนั้นไมสามารถเกิดขึ้นไดหากขาด
โครงสรางความรู (schema)  ทั้งนี้ก็เพราะความรูเดิมนั้นเปนการสรางความหมายโดยการถายโอน
ความรูใหมเขากับความรูเดิม  ภายในกรอบความรูเดิมที่มีอยู  และจากการกระตุนโดยเหตุการณ
หนึ่ง ๆ     ที่ชวยใหเกิดการเชื่อมโยงความรูนั้น ๆ เขาดวยกัน     การรับรูเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิด
การเรียนรู  เนื่องจากไมมีการเรียนรูใดเกิดขึ้นไดโดยปราศจากการรับรู  นอกจากโครงสรางความรู
จะชวยในการรับรูและการเรียนรูแลวนั้น โครงสรางความรูยังชวยในการระลึก (recall)  ถึงสิ่งตาง ๆ  
ที่เราเคยเรียนรูมา  
 4)  ทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา 
 เมื่อไมนานมานี้ยังไดเกิดทฤษฎีใหมที่เชื่อวาความยืดหยุนทางปญญา (cognitive  
flexibility)  ซ่ึงเปนแนวคิดที่ เชื่อวา  ความรูแตและองคความรูนั้นมีโครงสรางที่แนชัดและ
สลับซับซอนมากนอยแตกตางกันไป  โดยองคความรูสาขาวิชา  เชน  คณิตศาสตร    หรือ
วิทยาศาสตรกายภาพนั้น   ถือวาเปนองคความรูที่มีโครงสรางตายตัว  ไมสลับซับซอน (well  
structured  knowledge  domain)  เพราะตรรกและความเปนเหตุเปนผลที่แนนอนของธรรมชาติองค
ความรูในขณะเดียวกันองคความรูบางประเภทสาขาวิชา  เชน  จิตวิทยาถือเปนความรูประเภทที่ไมมี
โครงสรางตายตัวและสลับซับซอน (ill  structured  knowledge  domain)  เพราะความไมเปนเหตุ
เปนผลของธรรมชาติขององคความรู  อยางไรก็ตามการแบงลักษณะโครงสรางขององคความรูตาม
ประเภทสาขาวิชาไมสามารถหมายรวมไปทั้งองคความรูในวิชาหนึ่ง ๆ  ไดทั้งหมด  บางสวนของ
องคความรูบางประเภทสาขาวิชามีโครงสรางตายตัว  ก็สามารถที่จะเปนองคความรูประเภทที่ไมมี
โครงสรางตายตัวได  เชนกัน  แนวคิดเรื่องความยืดหยุนทางปญญานี้  สงผลใหเกิดในการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อตอบสนองตอโครงสรางขององคความรูที่แตกตางกันซึ่งไดแก  
แนวคิดในเรื่องการออกแบบบทเรียนแบบสื่อหลายมิติ (hypermedia) 
 
       2.3.6  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
   การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  จากการศึกษาคนควา  ผูวิจัยพอ
สรุปไดดังนี้ 
 1)  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร  หมายถึง  ความสามารถของบทเรียนใน
การสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคถึงเกณฑที่คาดหวังได 
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เมื่อพิจารณาบทเรียนจากความหมายดังกลาวสามารถนํามาวิเคราะหไดวาการดําเนินการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตองมีจุดประสงค  เนื้อหาวิชา  กระบวนการเรียนรู  เกณฑ
มาตรฐานและการประเมินเปนองคประกอบสําคัญที่จะใหเกิดประสิทธิภาพได (กฤษมันต  วัฒนา
ณรงค,  2542,  หนา 61; อางถึงใน  แสงเดือน  ขึงภูเขียว,  2546,  หนา 34) 
 2)  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรควรดําเนินการ  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
(สุนันท  สังออง,  2526,  หนา 123; อางถึงใน  แสงเดือน  ขึงภูเขียว,  2546,  หนา 34) 
               ขั้นที่ 1  ทดลองแบบรายบุคคล (One  to   One  Testing)  โดยการเลือกนักเรียนที่
คอนขางออนมาเรียนบทเรียนและมีครูนั่งอยูดวย  หากตอนใดนักเรียนไมเขาใจหรือไมส่ือ
ความหมายหรือทําแบบทดสอบไมไดครูจะตองซักถามเพื่อหาเหตุผล  เพื่อนําไปปรับปรุงบทเรียน
ตอไป 
               ขั้นที่ 2  นําบทเรียนที่ปรับปรุงแลวจากขั้นตอนแรกไปทดลองกลุมยอย (Small  
group  testing)  โดยการเลือกนักเรียน 5 – 10  คน  มาศึกษาบทเรียนแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
หลังเรียน  นําขอบกพรองที่พบไปปรับปรุงบทเรียนอีกครั้ง 
               ขั้นที่ 3  นําไปทดลองในกลุมใหญ (Field  Testing)  โดยทดลองกับนักเรียน  30  
คน  นําผลที่ไดไปหาเกณฑประสิทธิภาพ 
 3)  การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ (อธิพร   ศรียมก,  2532,  หนา  245-253; อางถึง
ใน  แสงเดือน  ขึงภูเขียว,  2546,  หนา 34-35) 
      การที่จะกําหนด  E1/E2  ใหมีคาเทาใดนั้น  ใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยปกติเนื้อหาที่เปนความรูความจํามักตั้งไว  80/80  85/85  หรือ  90/90  สวนเนื้อหาที่เปนทักษะ
หรือเจตคติอาจตั้งไวต่ํากวานี้เชน  75/75  เปนตน  อยางไรก็ตามไมควรตั้งเกณฑไวต่ําเพราะถาตั้ง
เกณฑไวเทาใดก็มักไดผลเทานั้น  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรจะกําหนดเปนเกณฑที่
ผูสอนคาดหมายวานักเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเปนที่พึงพอใจ  โดยกําหนดใหเปนเปอรเซ็นต   
ผลเฉล่ียของคะแนนการประกอบกิจกรรมทั้งหมดตอเปอรเซ็นตของผลการสอบหลังเรียนของ
นักเรียนทั้งหมด  นั่นคือ E1/E2  หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ  
ระดับประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรที่จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเปนระดับที่
ผูสอนพอใจ  หากบทเรียนมีประสิทธิภาพถึงระดับชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเปนระดับที่
ผูสอนนั้นพอใจ  เราเรียกระดับประสิทธิภาพที่นาพอใจนั้นวาเกณฑประสิทธิภาพ 
      ตัวอยาง  80/80  หมายความวา  เมื่อเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรแลวนักเรียนจะ
สามารถทําแบบฝกหัดหรืองานไดผลเฉล่ีย  80%  และทําแบบทดสอบหลังเรียนไดผลเฉล่ีย  80% 
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N

X∑

           4)  สูตรการหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 
                        วิธีการคํานวณหาประสิทธภิาพ 

 

       E 1     =        × 100 
 
     

      E 1       แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
     ∑ X       แทน  คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนที่ไดจากแบบฝกหัด 
       N       แทน  จํานวนนักเรียน 
       A       แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกชุดรวมกัน 
 

                  E 2     =                × 100 
 
        

                  E 2      แทน   ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
     ∑ X        แทน  คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนที่ไดรับการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

        N       แทน  จํานวนนักเรียน 
        B       แทน  คะแนนเต็มของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
 
      หลังการคํานวณหาคา E1 และ E2  แลวผลลัพธที่ไดมักจะใกลเคียงกันและหางกันไม
เกิน  5%  ซ่ึงเปนตัวช้ีที่ยืนยันไดวา  นักเรียนไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตอเนื่องตามลําดับขั้น
หรือไมกอนจะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมขั้นสุดทาย   โดยปกติในการทดลองแบบกลุมเล็ก                  
คาประสิทธิภาพที่ไดจะเกือบเทาเกณฑโดยเฉลี่ย  จะหางจากเกณฑประมาณ  10%   สวนคา
ประสิทธิภาพที่ไดจากการทดลองภาคสนาม  ควรใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว  หากต่ําจากเกณฑ     
ไมเกิน  2.5%  ก็ใหยอมรับ  หากแตกตางกันมากผูสอนตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพใหม  โดยยึด
สภาพความเปนจริงเปนเกณฑ  เชน  ทดสอบหาประสิทธิภาพแลวได  83.5/84.5  แสดงวาบทเรียน
คอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับเกณฑ  85/85  ที่ตั้งไว  แตถาตั้งเกณฑไว  75/75  เมื่อผล  
การทดลองเปน  83.5/85.5  ก็อาจเลื่อนเกณฑขึ้นมาเปน  85/85  
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     การยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียนหรือไมนั้น  ใหถือคาแปรปรวน  2.5-5 %  นั่นคือ  
ประสิทธิภาพของบทเรียนไมควรต่ํากวาเกณฑ  5 %  แตโดยปกติจะกําหนดไว  2.5 % เชน ตั้งเกณฑ
ประสิทธิภาพไว  90/90  เมื่อทดสอบ 1 : 100  แลว  บทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพ  87.5/87.5  เรา
สามารถยอมรับไดวาชุดการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ  การยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียนมี  3  
ระดับ  คือ  (1)  สูงกวาเกณฑ  (2)  เทากับเกณฑ  (3)  ต่ํากวาเกณฑ  แตยอมรับวามีประสิทธิภาพ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2540,  หนา 247-252; อางถึงใน  วรรณวิภา  คอยจะโปะ,  2547,  
หนา 45) 
     ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เ ร่ือง   การคูณ   ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2  โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  ในครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งเกณฑประสิทธิภาพของ
บทเรียนไวที่  80/80  

  

2.4  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง 
        การคูณ 
 
        2.4.1  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
    ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ไดนํา
ทฤษฎีหลักการเรียนรูของธอรนไดค  และสกินเนอร  (สมศักดิ์  จีวัฒนา,  2542,  หนา 41)   
 1)  ทฤษฎีหลักการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike)  ไดตั้งกฎการเรียนรูขึ้น  3  
กฎ  ซ่ึงนํามาใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ไดแก 
 (1)   กฎแหงผล (Law  of  Effect)   เปนการเชื่อมโยงกันระหวางสิ่งเรากับการ
ตอบสนองจะดียิ่งขึ้น  เมื่อผูเรียนแนใจวาพฤติกรรมการตอบสนองของตนถูกตอง  และในการให
รางวัลจะชวยสงเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ อีก 
 (2)  กฎแหงการศึกษา (Law  of  Exercise)  การที่มีโอกาสไดกระทําซ้ํา ๆ กัน 
หลาย ๆ คร้ังในพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง  จะทําใหพฤติกรรมนั้น ๆ สมบูรณยิ่งขึ้น การฝกหัดที่มี
การควบคุมที่ดีจะสงเสริมผลตอการเรียนรู 
 (3)  กฎแหงความพรอม (Law  of  Readiness)  เมื่อมีความพรอมที่จะตอบสนอง
หรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ  ถามีโอกาสไดกระทํายอมเปนที่พอใจ  แตถาไมพรอมที่จะตอบสนอง
หรือแสดงพฤติกรรม  การบังคับใหกระทํายอมทําใหเกิดความไมพอใจ 
 2)  ทฤษฎีหลักการเรียนรูของสกินเนอร  (Skinner)  ที่นํามาประยุกตใชเปนหลักการ
และแนวคิดในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีดังนี้ 
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 (1)  หลักการเสริมแรง  คือผูเรียนจะเกิดกําลังใจตองการเรียนตอไปเมื่อไดรับการ
เสริมแรงในขั้นตอนที่เหมาะสม  และเมื่อผูเรียนแสดงอาการตอบสนองออกมา  เห็นวาอาการ
ตอบสนองที่แสดงนั้นถูกตองก็จะเสริมแรงไดดีกวาการไดรับรางวัลอ่ืนใด  บทเรียนโปรแกรมจึงนํา
การรูผลมาเปนการเสริมแรง  โดยในคําถามแตละกรอบหรือแตละตอน  จะมีคําตอบเฉลยไวให  
เพื่อผูเรียนจะไดทราบวาคําตอบของตนเองถูกหรือผิด 
                     (2)  การใหแรงเสริมจะตองกระทําทันทีทันใด  เมื่อผูเรียนไดเรียนตามบทเรียน
และมีการตอบคําถาม  จะตองใหแรงเสริมทันทีไมวาจะตอบถูกหรือตอบผิด 

      จากที่กลาวมา  ทฤษฎีที่นํามาประยุกตใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ือง  การคูณ  สรุปไดวา   การเสริมแรงทันทีใชกับการเรียนที่
ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็ว   สวนการเสริมแรงเปนครั้งคราวใชกับการเรียนที่ให
ผูเรียน       เกิดการเรียนรูเร่ือย ๆ  การเสริมแรงใหตามความเหมาะสม  ในแตละชวง ๆ  โดยไม
กําหนดตายตัว  และนาํหลักการเสริมแรงทันที ไปใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับรายบุคคล  
เพื่อเปน      แรงกระตุนแทนครูผูสอน ซ่ึงบางครั้งไมมีครู 
  
        2.4.2   ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

การออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน   เปนขั้นตอนสําคัญที่สงผลตอประสิทธิภาพ 
ของคอมพิวเตอรชวยสอน  จําเปนตองศึกษาขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติกอนลงมือสราง  
เพราะถาไมมีขั้นตอนการออกแบบที่แนชัด  นอกจากจะทําใหเสยีเวลาแลว  ยังสงผลใหไดงานซึ่งไม
ตรงกับวัตถุประสงคหรือไมมีประสิทธิภาพได  

อเลซซี่  และทรอลลิป (Alessi & Trollip, 1991; อางถึงใน  รุจโรจน  แกวอุไร,  
อินเทอรเน็ต,  2549) ไดเสนอขั้นตอนการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่นาสนใจ  ซ่ึง
ประกอบดวย  ขั้นตอนการออกแบบ  7  ขั้นตอน  โดยสามารถทําเปนแบบจําลอง  แสดงไดดัง    
ภาพ 4 
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ขั้นตอนที่ 1.  ขั้นตอนการเตรียม 
 
                                          การยอนกลับเพื่อทดสอบและปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 2.  ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 3 – 7  
 
                                           
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4  ขั้นตอนการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
           (ที่มา : รุจโรจน  แกวอุไร,  อินเทอรเน็ต,  2549) 

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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       ในสวนของการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนทีละขั้นตอนนี้  จะอธิบายข้ันตอนการ
ออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 7 ขั้นตอน   ดังตอไปนี้ 
 1)  ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนการเตรียม (Preparation) 
 (1)  กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค (Determine Goal and Objective) 
 (2)  รวบรวมขอมูล (Determine Goal and Objective) 
 (3)  เรียนรูเนื้อหา (Learn Content) 
 (4)  สรางความคิด (Generate Ideas) 
 2)  ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction) 
                       (1)  ทอนความคิด (Elimination of Idea) 
 (2)  วิเคราะหงานและแนวคิด (Task and Concept Analysis) 
 (3)  ออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary lesson Description) 
 (4)  ประเมินและแกไขการออกแบบ (Evaluation and revision of the design  ) 
 3) ขั้นตอนที่ 3  ขั้นตอนการเขียนผังงาน (Flowchart Lesson) 
         ผังงานคือชุดของสัญลักษณตาง ๆ   ซ่ึงอธิบายขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม  การ
เขียนผังงานเปนสิ่งสําคัญ  ทั้งนี้ก็เพราะคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดี  จะตองมีปฏิสัมพันธอยาง
สม่ําเสมอ   และปฏิสัมพันธนี้จะสามารถถูกถายทอดออกมาในรูปของสัญลักษณซ่ึงแสดงกรอบการ
ตัดสินใจและกรอบเหตุการณ 
 4)  ขั้นตอนที่  4  ขั้นตอนการสรางสตอรี่บอรด (Create Storyboard) 
          การสรางสตอรี่บอรดเปนขั้นตอนของการเตรียมการนําเสนอขอความ  ภาพ  รวมทั้ง
ส่ือในรูปแบบมัลติมีเดียตาง ๆ  ลงบนกระดาษ  เพื่อใหการนําเสนอขอความ  และส่ือในรูปแบบตาง 
ๆ  เหลานี้เปนไปอยางเหมาะสมบนจอคอมพิวเตอรตอไป 
 5)  ขั้นตอนที่  5  ขั้นตอนการสราง/เขียนโปรแกรม (Program Lesson) 

        ขั้นตอนการสราง/เขียนโปรแกรมนี้     เปนกระบวนการเปลี่ยนสตอรี่บอรด 
ใหกลายเปนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 6)  ขั้นตอนที่  6  ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการเรียน (Produce Supporting 

Materials) 

      เอกสารประกอบการเรียนเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง  อาจแบงไดเปน 4  ประเภท  คือ 
 (1)  คูมือการใชของผูเรียน 
 (2) คูมือการใชของผูสอน 
 (3)  คูมือสําหรับแกปญหาเทคนิคตาง ๆ 
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 (4)  เอกสารประกอบเพิ่มเติมทั่วไป 
     7)  ขั้นตอนที่  7  ขั้นตอนการประเมินผลและแกไขบทเรียน (Evaluate and Revise) 

                     ในชวงสุดทายบทเรียนและเอกสารประกอบทั้งหมดควรที่จะไดรับการประเมิน  
โดยเฉพาะการประเมินในสวนของการนําเสนอและการทํางานของบทเรียน 

 
        2.4.3  ขั้นตอนการออกแบบการสอนในคอมพิวเตอรชวยสอน 
               ปจจัยสําคัญประการหนึ่งซ่ึงทําใหเกิดการสอนที่มีประสิทธิภาพก็ไดแก  การเตรียม       
การสอนของผูสอน  ขั้นตอนการสอนประกอบไปดวยการสอน 9 ขั้นตอน ของกาเย  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อกระตุนและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูภายในของผูเรียน (รุจโรจน  แกวอุไร,  
อินเทอรเน็ต,  2549)   ขั้นตอนการสอนประกอบไปดวยข้ันตอน 9 ขั้น ดังนี้ 
 1)  ขั้นตอนที่ 1 :  ดึงดูดความสนใจ 
 ขั้นตอนแรกของการสอนก็คือ  การดึงดูดความสนใจจากผูเรียน  ทั้งนี้เพื่อเปนการ
กระตุน  และจูงใจใหผูเรียนมีความตองการที่จะเรียน 
 2)  ขั้นตอนที่ 2 :  บอกวัตถุประสงค 
          การบอกวัตถุประสงคแกผูเรียน  ทั้งนี้เพื่อเปนการใหผูเรียนไดทราบถึงเปาหมายใน
การเรียนโดยรวม  หรือส่ิงตาง ๆ ที่ผูเรียนจะสามารถทําไดหลังจากที่เรียนจบบทเรียน 
 3)  ขั้นตอนที่ 3 :  ทบทวนความรูเดิม 

             การทบทวนความรูเดิมของผูเรียนตามทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Theory)    
การรับรู (perception)  เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรู    เนื่องจากไมมีการเรียนรูใดเกิดขึ้นได
โดยปราศจากการรับรู  นอกจากนี้การรับขอมูลนั้นเปนการสรางความหมายโดยการเชื่อมโยงความรู
ใหมเขากับความรูเดิม 
 4)  ขั้นตอนที่ 4 :  การเสนอเนื้อหาใหม 

           เปนการนําเสนอเนื้อหาโดยกระตุน (stimulate)  ที่เหมาะสมในการเสนอเนื้อหาใหม 
เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับการสอน  ทั้งนี้เพื่อชวยใหการรับรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 5)  ขั้นตอนที่ 5 :  ชี้แนวทางการเรียนรู 

            การชี้แนวทางการเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น  ผูออกแบบควรที่จะ
สรางสรรคเทคนิคเพื่อกระตุนใหผูเรียนคนหาคําตอบดวยตนเอง 
 6)  ขั้นตอนที่ 6 :  กระตุนการตอบสนอง 
                    เปนขั้นตอนตอจากการชี้แนวทางการเรียนรู  กลาวคือหลังจากที่ผูเรียนไดรับการ            
ชี้แนวทางการเรียนรูแลว  ขั้นตอไปก็คือการทดสอบวาผูเรียนเขาใจในสิ่งที่สอนหรือไม 
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 7)   ขั้นตอนที่ 7 :  ใหผลปอนกลับ 
            การใหผลปอนกลับ  หรือการใหขอมูลยอนกลับไปยังผูเรียนเกี่ยวกับความถูกตอง

และระดับความถูกตองของคําตอบนั้น ๆ   การใหผลปอนกลับถือวาเปนการเสริมแรงอยางหนึ่ง    
ซ่ึงทําใหเกิดการเรียนรูในตัวของผู เ รียน   เราสามารถแบงผลปอนกลับไดเปน  4 ประเภท              
ตามลักษณะการปรากฏไดดังนี้ 

           (1)  แบบไมเคลื่อนไหว (Passive Feedback)  หมายถึง  การเสริมแรงดวยการ
แสดงคํา  หรือขอความวา  ถูกตอง  ผิด  ขอความวา  ตอบอีกครั้ง  และคําเฉลยหรือขอความที่บอก
เปนนัย 

          (2)  แบบเคลื่อนไหว (Active Feedback)  หมายถึง  การเสริมแรงดวยการแสดง
ภาพ  หรือ  กราฟก  เชน  ภาพหนายิ้ม  เสียใจ  ซ่ึงสวนใหญแลวมักจะออกแบบใหมีลักษณะที่
เคลื่อนไหวได  นอกจากนั้นยังครอบคลุมถึงการใชภาพอธิบายคําตอบของผูเรียน  ซ่ึงในบางครั้งการ
ใชขอความอธิบายอาจไมชัดเจนพอ 

          (3)  แบบโตตอบ (Interactive Feedback)  หมายถึง  การเสริมแรงดวยการให
ผูเรียนไดมีกิจกรรมเชิงโตตอบกับบทเรียน  ซ่ึงกิจกรรมนั้น ๆ  ไมใชเนื้อหาโดยตรง  เชน  การเลน
เกมที่เกี่ยวของกับเนื้อหา  เปนตน 

         (4)  แบบทําเครื่องหมาย (Markup Feedback)  หมายถึง  การทําเครื่องหมายบน
คําตอบของผูเรียน  เมื่อคําตอบของผูเรียนถูกแคเพียงบางสวน  ซ่ึงเครื่องหมายมักจะอยูในรูปของ
การ      ขีดเสนใต  การใชสีที่แตกตาง  เปนตน  การทําเครื่องหมายนี้จํากัดเฉพาะ  ขอคําถามประเภท
เติมคํา  หรือขอความใหสมบูรณ         
        นอกจากนี้เรายังสามารถแบงผลปอนกลับออกตามธรรมชาติของเนื้อหาเปน 2  
ลักษณะกวาง ๆ  ไดแก 

    (1)  ผลปอนกลับพรอมคําอธิบาย (Constructive  Feedback)  
    (2)  ผลปอนกลับไรคําอธิบาย (Non - constructive  Feedback)  

 8)  ขั้นตอนที่ 8 :  ทดสอบความรู 
          การทดสอบความรู  เปนการประเมินวาผู เรียนนั้นไดเกิดการเรียนรูตามที่ได

ตั้งเปาหมายไวหรือไม อยางไร 
 9)   ขั้นตอนที่ 9 :  การจําและนําไปใช 
          ส่ิงสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนมีความคงทนในการจําขอมูลความรูใดขอมูลความรูหนึ่ง  
ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงควรที่จะนําเสนอการสรุปแนวคิดที่สําคัญซ่ึงครอบคลุม
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ถึงการเชื่อมโยงขอมูลความรูใหมกับขอมูลความรูเดิมของผูเรียน  และควรจัดใหมีคําแนะนํา
เกี่ยวกับแหลงความรูเพิ่มเติมอีกดวย 
         ถนอมพร (ตันพิพัฒน)  เลาหจรัสแสง (2541,  หนา 42- 48)  ไดเสนอแนะขั้นตอน   
การสอนที่จะกระตุนและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูภายในของผูเรียน  ซ่ึงสามารถนําไป
ประยุกตใชกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีดังนี้ 
 1)  ดึงดูดความสนใจของผูเรียน  โดยใชภาพ  สีหรือภาพเคลื่อนไหว 
 2)   การบอกวัตถุประสงคในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น  ควรที่จะสั้นและ
กระชับ  ไดใจความ  และใชขอความซึ่งเหมาะสมกับระดับของกลุมเปาหมาย 
 3)  ทวนความรูเดิม  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรที่จะออกแบบใหมีการ
ทดสอบความรูพื้นฐานเพื่อเปนการประเมินความรูเดิมของผูเรียน  และจัดใหมกีารใหความรูพืน้ฐาน
(Background  Knowledge)  ที่จําเปนแกผูเรียน 
 4)   เสนอเนื้อหาใหม  การนําเสนอโดยใชตัวกระตุนที่เหมาะสมจะชวยใหการรับรู
เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตั้งแตการใชขอความ  ภาพนิ่ง  ตารางขอมูล  กราฟ   แผนภาพ  
กราฟก  รวมถึงการใชภาพเคลื่อนไหว  เสียงหรือที่รวมกันเรียกวา  มัลติมีเดีย (Multimedia) 
 5)  ช้ีแนวทางการเรียนรู  ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอาจอยูในรูปของการให
คําแนะนําในการเรียน  การใชบทเรียน 
 6)  กระตุนใหเกิดการตอบสนอง  โดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการคิด  และการ
ปฏิบัติในเชิงโตตอบ 
 7)  แจงผลยอนกลับแกผูเรียน  ถือเปนการเสริมแรง  และเปนการกระตุนใหเกิด
ความสนใจในการเรียน 
 8)   ทดสอบความรู  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด 
 9)  การย้ําความจําและนําความรูไปใช  ส่ิงที่สําคัญที่จะชวยใหผูเรียนมีความคงทน
ในการจําขอมูลความรู  คือการทําใหเกิดบริบทที่มีความหมายตอผูเรียน (Meaningful  Context)  จัด
กิจกรรมที่หลากหลายที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดประยุกตใชความรูที่ไดรับมาโดยแตกตางจาก
ตัวอยางที่ใชในบทเรียน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรนําเสนอขอสรุป  แนวคิดที่สําคัญซึ่ง
ครอบคลุมถึงการเชื่อมโยงขอมูลความรูใหมกับขอมูลความรูเดิมของผูเรียน 
 จะเห็นไดวา   ลําดับขั้นตอนในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของ               
นักการศึกษาที่กลาวมาแลวนั้น  พอสรุปไดดังนี้ 
 1)  ศึกษาเนื้อหา  และกําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
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 2)  วิเคราะหผูเรียนเพื่อทราบพื้นฐาน  ระดับความสามารถ  และความพรอมในการ
เรียน 
 3)  วิเคราะหเนื้อหา  และแบงเปนหนวยยอย ๆ 
 4)  ออกแบบการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 5)  สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามที่ไดออกแบบไว 
 6)  การประเมินเพื่อปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 7)  การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

2.4.4 การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
แฮนนาฟน  และแพค (Hannafin & Peck.  1988,  p. 300-302; อางถึงใน  เสรี  จันมะยม,  

2545,  หนา 20-21)  ไดแบงการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรออกเปน  2  ระดับ  คือ  การประเมิน
เพื่อปรับปรุงแกไขระหวางการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Formative  Evaluation)  เปน
กระบวนการประเมินตั้งแตเ ร่ิมตนออกแบบและสรางบทเรียนสําเร็จรูปเพื่อสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนจนกระทั่งเสร็จส้ินกระบวนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  และ
การประเมินขั้นสุดทายเมื่อใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสร็จแลว (Summative  Evaluation)  
เปนการประเมินการนําไปใชงาน  หลังจากเสร็จสิ้นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว 

แฮนนาฟน  และแพคไดเสนอการประเมินเพื่อปรับปรุงแกไขซึ่งถือเปนการทดลองใชและ
ปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกระบวนการหนึ่งคือ  การประเมินแบบหนึ่งตอ หนึ่ง 
(One – to – One  Evaluation)  โดยเปนการประเมินตั้งแตเร่ิมออกแบบ  และขณะสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  โดยพิจารณาขอบกพรองที่เกี่ยวกับการออกแบบและประเมิน    แบบแผน
ดังกลาว  ซ่ึงตองอาศัยผูเชี่ยวชาญ  เชน  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและการสอน  เปนตน  และตองอาศัย
ขอมูลจากผูเรียน  โดยทดลองใชคร้ังละ หนึ่งคนแลวมีการอภิปรายรวมกันกับผูพัฒนา  เพื่อหา
ขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ออกแบบไว 
  อเลสซี  และทรอลลิป (Alessi  &  Trollip.  1991,  p. 378-381; อางถึงใน  เสรี  จันมะยม, 
2545,  หนา 21-22)  ใชทดสอบนํารอง (Pilot  Testing)  เปนกระบวนการทดลองใช  และปรับปรุง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยแบงขั้นตอนการทดสอบไว  7  ขั้นตอน 
                 ขั้นที่ 1  การเลือกผูชวยเหลือ  ซ่ึงไดแกผูเรียนจากกลุมตัวอยางและควรมีอยางนอย  3  คน  
ที่มีความสามารถ  ต่ํา  ปานกลาง  สูง 
                 ขั้นที่  2  การอธิบาย  ควรชี้แจงรายละเอียดของการใชใหผูเรียนไดทราบวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนนี้อยูในขั้นตอนการพัฒนา  ขณะที่ผูเรียนทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
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สอนจะไมมีการใหความชวยเหลือใด ๆ  จากผูพัฒนา  ผูเรียนจะดองจดบันทึกความคิดของตน
ในขณะทดลอง  ผูพัฒนาควรเฝาสังเกตผูเรียนตลอดเวลา 
                ขั้นที่ 3  พิจารณาความรูเดิม  ผูเรียนควรจะมีความรูเดิมที่จําเปน  แตจะตองเปนความรูที่
ไมปรากฏในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  และผูพัฒนาควรจะทราบความรูเดิมของผูเรียนที่มี
ความสามารถแตกตางกันกอนที่จะเริ่มเรียน  เพื่อประโยชนในการแปลความหมายของขอมูลจาก
ผูเรียน 
               ขั้นที่  4  การสังเกต  ผูพัฒนาสังเกตผูเรียนและบันทึกพฤติกรรมของผูเรียนขณะที่โตตอบ
กับคอมพิวเตอรใหคําแนะนําเพิ่มเติมไดกรณีผูเรียนเกิดความสับสนหรือเนื้อหายากเกินไป  แตไม
ควรรบกวนผูเรียนโดยไมจําเปน 
               ขั้นที่  5  การสัมภาษณขั้นสุดทาย  ผูพัฒนาอภิปรายรวมกับผูเรียนหลังจากเสร็จสิ้น       
การเรียนแลว  ถึงขอบกพรองตาง ๆ  ของบทเรียน  ตามที่ทั้งสองฝายไดจดบันทึกไว 
               ขั้นที่ 6  การประเมินผลการเรียน  อาจใชการทดสอบปากเปลา  หรือแบบทดสอบเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจและความจําในเนื้อหาทั้งหมด 
               ขั้นที่  7  การปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  นําขอมูลที่ไดจากผูเรียนไปใช
ประโยชนในการปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เพื่อหลีกเลี่ยงขอขัดแยงในการตัดสินใจ
ของผูพัฒนา  ควรใชผูเรียน  2 – 3  คน  ในการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาว  
หลังการปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว  ควรไดมีการทดสอบนํารองอีกครั้งหนึ่งตาม
ขั้นตอนขางตน 
 การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ืองการคูณ  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เปนการ
ประเมินบทเรียนเพื่อพิจารณาขอบกพรองของบทเรียนที่ออกแบบไว  ปรับปรุงแกไขระหวางการใช
คอมพิวเตอรชวยสอน  แลวจึงนําไปทดลองใชหลังจากการปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรียบรอยแลว 
 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  ผูวิจัยไดสนใจศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของ   กับการใชคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชา
คณิตศาสตร  ดังนี้ 
        2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 

     อัธยา  ภูมิ (2538,  หนา 52)  ไดศึกษาผลของคอมพิวเตอรเพื่อการสอนซอมเสริมที่มีตอ 
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การเรียนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําของ
โรงเรียนสาธิต (ประถม)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  ผลการศึกษา พบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริม  วิชาคณิตศาสตรดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการเรียนซอมเสริมแบบ
ปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สารภี  ศิริอนันทพัฒน (2540,  หนา 56)  ไดทําการวิจัย  เพื่อพัฒนาบทเรียนไฮเปอรมีเดีย
เพื่อการสอนซอมเสริม  วิชาคณิตศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ  
ผลการวิจัย พบวา  นักเรียนที่เรียนซอมเสริมจากบทเรียนไฮเปอรมีเดียดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ซ่ึงเปนวิธีที่เหมาะสมกับการสอนซอมเสริมมาก 
  อารีย  มีมุงกิจ (2541,  บทคัดยอ)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อการสอน
ซอมเสริม  วิชาคณิตศาสตร  เร่ืองเศษสวน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โดยใชกลุม
ตัวอยางจํานวน  30  คน  ประกอบดวยนักเรียนที่มีผลการเรียนอยูในระดับ  ปานกลาง  10  คน  และ
นักเรียนที่มีผลการเรียนอยูในระดับต่ํา  20  คน  ผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนทุกคนที่มีคะแนนสอบ
ระหวางเรียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของ
นักเรียนทุกคนในทั้งสองกลุม  สูงกวาผลสัมฤทธิ์กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 วรรณา  เอกตะ (2542,  หนา 48-49)  ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง
ทบทวนการหาร  ในวิชาคณิตศาสตร   สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ผลการวิจัย  
พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้น  มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาความรูของนักเรียนได
เปนอยางดี  ทําใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเพิ่มขึ้น  ตั้งแต  2  คะแนน  ถึง  11  คะแนน  
โดยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย  รอยละ  32.5 

    ลําเพย  เหลาลงอินทร (2542,  หนา 61–62)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
กลุมทักษะคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 1  เร่ืองการนับเพิ่ม และการนับลด  พบวา  นักเรียนที่ได
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรไดระดับคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน   
 สุภิญญา  สุพรรณการ (2543,  หนา 57)  ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร  เรื่องรอยละ  ของนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตรสูง  ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  พบวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

   จเด็จ  ทัศวงษา (2545,  หนา 59–61)  ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน  วิชาคณิตศาสตร  เรื่องการคูณและการหาร  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  และศึกษา
ความคงทนในการเรียนรูที่ เกิดจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียน                     
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  จํานวน  29  คน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  เร่ือง   การคูณและการหาร  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  25  ขอ  มีคา      
อํานาจจําแนกอยูระหวาง  0.20  ถึง  0.76  และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ  0.83  สถิติ   
ที่ใชในการวิเคราะหคือ  รอยละ  คาเฉลี่ย  และการทดสอบสมมติฐานใช  t-test (Dependent  
Samples)  ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  83.22/81.33  
ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  มีคะแนนเฉลี่ย    
ความคงทนในการเรียนรูหลังจากเรียนแลว  4  สัปดาห  ไมแตกตางจากคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 พิมวรา  พรหมสถาพร (2546,  หนา 72)  ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน        
เพื่อสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองสมการและการแกสมการ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปที่ 6  ผลการวิจัย  พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  
83.75/82.25  และคะแนนของกลุมตัวอยางหลังเรียน  สูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ  .05 
 สกลศักดิ์  บุญไชโย (2546,  หนา 57)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
คณิตศาสตร  เร่ืองบทประยุกต  สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  70/70  โดยมีคาที่  85.17/83.01          
ดัชนีประสิทธิผล  มีคะแนนเพิ่มขึ้นรอยละ  67  และความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนหลังจาก  
ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นผานไป  14  วัน  พบวา  คะแนนความคงทน
เฉลี่ยลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 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  บทเรียน     
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ  81.50/80.66  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  นักเรียนที่เรียน     
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ   
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ทางสถิติที่ระดับ  .05  และนักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก  
 ธํารง  โสดาทิพย (2547,  หนา 61)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง
เศษสวน   ชั้นประถมศึกษาปที่  3   จากผลการทดลอง   บทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้น                      
มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว  80/80  โดยมีคาประสิทธิภาพ  90.33/87.44  ดัชนีประสิทธิผล
ของบทเรียนคอมพิวเตอรมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนคิดเปนรอยละ  78  และความพึงพอใจ     
ในการเรียนรูของนักเรียนหลังจากที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นโดยรวม 15  ขอ       
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก   
   กิตติศักดิ์  กลางพรม (2547,  หนา 106) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง
เวลา  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  พบวา  ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีคา เทากับ   78.50/79.33  ซ่ึงสูงกวา เกณฑ   75/75  ที่กําหนดไว                   
ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร  มีคาเทากับ  .6728  ทําใหผูเรียนมคีวามรูเพิ่มขึ้น  รอยละ  
67.28  และผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียน  รวมจํานวน  12  ขอ  โดยภาพรวมทุกดาน  
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ  มากที่สุด 
 วรรณวิภา  คอยจะโปะ (2547,  หนา 82)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง
พื้นฐานทางเรขาคณิต  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  พบวา  ประสิทธิภาพของบทเรียนเทากับ  80.16/80.80  
เปนไปตามเกณฑ  80/80  ที่กําหนดไว   และมีดัชนีประสิทธิผลเทากับ  0.65  หรือคิดเปนรอยละ  65  
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรโดยรวมอยูใน
ระดับมาก  และนักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร เมื่อเวลาผานไป  2  
สัปดาห  พบวา  คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการเรียนหลังเรียนกับคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนผานไปแลว  2  สัปดาห  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่  0.01  
 พัชราภรณ   ผิวเพ็ง (2547,  หนา 93)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน          
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เ ร่ือง  เศษสวน   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
ผลการวิจัย  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ  .01  
 วิริยา   ใจดี (2547,  หนา  91 -92) ไดพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูและบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เ ร่ืองการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 9            
ชั้นประถมศึกษาปที่  1   จากการศึกษาคนคว า   พบว า   แผนการ เรี ยนรู และบทเรี ยน           
คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ  89.29/89.72  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  80/80                          
คาดัชนีประสิทธิผล (The  Effecitveness  Index)  ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  มีคาเทากับ  
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0.87  หมายความวา  หลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว  นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ  87  ซ่ึงสูงกวาเกณฑของคาดัชนีประสิทธิผลคือ  0.50  หรือรอยละ  50  และผูเรียนมี
ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก   
 

2.5.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
       ลอวสัน (Lawson,  1988,  Abstract)  ไดศึกษาผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอร-     
ชวยสอนวิชาคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
เกรด 7  และ  8  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําจํานวน  50  คน     นักเรียนทั้งหมดไดรับการสอน
คณิตศาสตรดวยวิธีเหมือนกัน    กลุมควบคุมไดรับการสอนเสริมตามปกติ  สวนกลุมทดลองไดรับ
การสอนเสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนเวลา  1 ภาคเรียน ผลการวิจัย  พบวา          
กลุมทดลองมีคะแนนผลการเรียนคณิตศาสตรในการคํานวณความคิดรวบยอดและการนําไปใช
เพิ่มขึ้น   เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม 
            เฮยนี (Heynie,  1989,  Abstract)  ไดศึกษาผลของคอมพิวเตอรชวยสอนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับประถมศึกษา  ผลการศึกษาพบวา การเรียนดวยคอมพิวเตอรชวย
สอน  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น 
       ไฮแมน (Hyman, 1989,  p. 316-A)  ไดศึกษาผลของการสอนซอมเสริมวิชา
คณิตศาสตรและเจตคติตอการอานโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 4  
ถึง  เกรด 8  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรต่ํา  จํานวน  158  คน  ผลการวิจัยพบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการอานในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการ
ไดรับการ  สอนซอมเสริมโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดย
ที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังไดรับการสอนซอมเสริมโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน   
สูงกวาการไดรับการสอนซอมเสริมโดยใชคอมพิวเตอรอยางเห็นไดชัดเจน  และนักเรียนมีเจตคติ   
ที่ดีตอการอาน 

      เบนเนต (Bennett,  1991,  Abstract)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ผลของคอมพิวเตอร            
ในการสอนคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษา  พบวา  ครูควรใชเสริมในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนปรับปรุงการเรียนในวิชาคณิตศาสตร
และทัศนคติตอบทเรียนคอมพิวเตอรดีขึ้น 
      พาลาวอนค (Phalavonk,  1991,  Abstract)  ไดศึกษาผลของแรงจูงใจในการเรียน
คณิตศาสตรโดยคอมพิวเตอรชวยสอน  กับนิสิตปแรกของมหาวิทยาลัยรัฐบาลทั่วประเทศ         
กลุมตัวอยางมีจํานวน  960  คน   แบงเปนกลุมทดลองซึ่งเรียนโดยคอมพิวเตอรชวยสอน             
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กลุมควบคุมเรียนแบบบรรยาย  ผลการวิจัย  พบวาผลสัมฤทธิ์และเจตคติของนักเรียนกลุมทดลอง  
สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
       มิคเคนส (Mickens,  1992,  p. 704 - A)  ไดศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              
ในการสอนเสริมพีชคณิตพื้นฐานดวยคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีแนวโนมวา
จะสอบไมผานในวิชาพีชคณิตพื้นฐาน  โดยใหนักเรียนกลุมทดลองไดเรียนเสริมดวยคอมพิวเตอร   
ชวยสอนหลังชั่วโมงเรียนหรือระหวางปดเทอมภาคฤดูรอน  ผลการวิจัยปรากฏวา  นักเรียน        
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่ไมไดเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน  
และในกลุมทดลองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหญิงสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05 
     เคลยตัน  (Clayton,   1993,   Abstract)   ไดทํ าการศึกษาความสัมพันธระหว าง
คอมพิวเตอร-ชวยสอนกับการอานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  ผลการวิจัยพบวา  
คอมพิวเตอร-    ชวยสอนสามารถปรับปรุงทักษะการอานของนักเรียนเกรด 4  และทําใหผลการ
เรียนดีขึ้นและ        มีทัศนคติตอการอานดีขึ้น 
   คูมาร (Kumar,  1994,  p. 43)  ไดทําการวิจัยเร่ืองการใชคอมพิวเตอรชวยสอนประเภท   
ฝกทักษะและการทําแบบฝกหัดวิชาคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนที่ดอยความสามารถ  ออกแบบ
การศึกษาเพื่อจัดใหมีการแทรกแซงการฝกคณิตศาสตรและการปฏิบัติการสอนที่ใชคอมพิวเตอร-
ชวยสอน  โดยศึกษากับกลุมตัวอยางนักเรียนการศึกษาพิเศษที่บกพรองทางการเรียน  จํานวน  15  
คน  วิธีการศึกษาใชแบบทดสอบกอนและหลังการเรียนเพื่อประเมินนักเรียน  กลุมทดลอง         
เรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนเปนเวลา  5  สัปดาห  สวนกลุมควบคุมไมไดใชคอมพิวเตอร-    
ชวยสอน     ผลการวิเคราะหเชิงสถิติ  พบวา  กลุมทดลองมีระดับคะแนนเฉลี่ยทางทักษะไมถึง
เกณฑตามที่กําหนดไว  และมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไมแตกตางกับ        
กลุมควบคุม 
    ฮานนาฟน  และซันลิแวน (Hannafin & Sullivan,  1995,  Abstract)  ไดศึกษาเกี่ยวกับ    
ผลการกําหนดอัตราความกาวหนาโดยผูเรียนและโปรแกรม  โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เรขาคณิต  ของนักเรียนเกรด  9 – 10  จํานวน  274  คน  พบวา  นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรม         
ที่กําหนดอัตราความกาวหนาโดยผูเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรม     
ที่กําหนดความกาวหนาโดยโปรแกรมอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
    จากผลการวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศที่กลาวมาขางตน  จะเห็นวา  
การสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรนั้น  เพื่อประโยชนในการนําไปใช          
เปนสื่อในการเรียนการสอน   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาทีเ่รยีน  
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ผูเรียนสนุกสนาน  ตื่นเตน  มีความกระตือรือรน  มีความสนใจในการเรียนมากขึ้น  มีผลทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเรียนสูงขึ้น  และใชเวลานอยกวา  วิธีการสอนแบบปกติ  และ               
มีความคงทนในการเรียนรู  ถึงแมวากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความเปน
นามธรรม  แตถาเราสามารถสื่อความหมายในรูปแบบมัลติมีเดียไดอยางเหมาะสม  ก็จะทําใหผูเรียน
มีความชัดเจนในเนื้อหา  ไมเบื่อหนาย  ปญหาในการเรียนคณิตศาสตรก็จะหมดไป  ดวยเหตุนี้ผูวิจัย
จึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ในหนวยของเนื้อหา  เรื่องการคูณ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2  เพื่อใหนักเรียนมีความคงทนในพื้นฐานเรื่องสูตรคูณตอไป 
 

2.6  สรุปแนวคิดทฏษฎี 
 

         จากการวิจัยคร้ังนี้   ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
         2.6.1  เอกสารประกอบแนวคิดในการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  ไดแก  หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  คูมือ
วัดผลประเมินผลคณิตศาสตร  คูมือครูสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษา  ปที่ 2   
         2.6.2  แนวคิดเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร  ไดศึกษาทฤษฎีของเพียเจต  และบรูเนอร  
และ   ไดศึกษาวิธีการสอนคูณ  ตามแนวคิดของสุรชัย  ขวัญเมือง  และจาระไน เกษมศิริ  สวนการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบตามแนวคิดของ วิลสัน  ซ่ึงแบง
พฤติกรรมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ทางดานพุทธิพิสัย  เปน  4  ระดับ  คือ  ความรูความจํา
เกี่ยวกับการคิดคํานวณ  ความเขาใจ  การนําไปใช  และการวิเคราะห 
        2.6.3  แนวคิดเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผูวิจัยไดศึกษาความหมาย  ประเภท  
ประโยชน  ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน  แนวคิดในการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน   
ตามทฤษฏีพฤติกรรมนิยม  ทฤษฎีปญญานิยม  ทฤษฎีโครงสรางความรู  และทฤษฎีความยืดหยุน
ทางปญญา  และการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   
       2.6.4  แนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรเร่ือง  การคูณ  ตามแนวทฤษฎีหลักการเรียนรูของธอรนไดคและสกินเนอร  ขั้นตอน
การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวคิดของอเลซซี่และทรอลลิป  ซ่ึงประกอบดวย  7  
ขั้นตอน  การออกแบบการสอนตามแนวคิดของกาเย    9  ขั้นตอน  และถนอมพร (ตันพิพัฒน)  
เลาหจรัสแสง  การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวคิดของแฮนนาฟนและแพค     
อเลสซีและทรอลลิป 
       2.6.5  การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาคณิตศาสตร      
ทั้งในประเทศและตางประเทศ      


