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ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

EFFECTS OF USING COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION ENTITLED “MATHEMATIC  PROBLEM  
SOLVING” FOR  PRATOMSUKSA  6  STUDENTS 

 
ณัฏพินันท  ศรีบุญเรือง  อาจารย ดร. สุรชัย  ปยานุกูล 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร  ชวยสอน เรื่อง  การแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามเกณฑ  80 /80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6  3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  จาก
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  6 ที่มีตอการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการวิจัยใน
ครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนวัดบานบุขี้เหล็ก  อําเภอลําปลายมาศ  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 จํานวน 26 คน ซึ่งไดมาโดยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และใชเครื่องมือที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเอง   วิเคราะหขอมูลโดยใช  คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใชคาคะแนนทีแบบ Dependent Samples t-test  ผลการวิจัยพบวา 1)  บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 
83.85/83.33   2 ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 3) ดัชนีประสิทธิผล
ของความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนมีคาเทากับ  0.6774 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน
เพ่ิมขึ้นรอยละ  67.74  4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง การแกโจทยปญหาคณติศาสตร อยูในระดับมาก  
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน,การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร, ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน, ดัชนีประสิทธิผล  

 
ABSTRACT 
 The aims of this study were 1) to study if the efficiency of a computer-assisted instruction lessons 
entitled “Mathematic Problem Solving” for Prathomsuksa 6 students meet the 80/80 criteria; 2) to compare 
learning achievement before and after the treatment; 3) to study the effectiveness index of the computer-
assisted instruction lessons; and 4) to study the satisfaction of the students learned with the lessons.                 
The samples of the study were 26 fourth grade students studying at Wadbanbukeelek School, Lamplaimas 
District, Buriram Province recruited by purposive sampling. The collected data was analyzed through 
percentage, means, and standard deviation. The researcher found that 1) the efficiency of the lessons was 



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทความฉบับเต็ม ภาคโปสเตอร 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2554 
 

373

83.85/83.33; 2) the learning achievement of the students after the treatment was higher than before the 
treatment at the .01 level of statistical significance; 3) the effectiveness index of  the lessons was 67.74%; 4) 
the students’ satisfaction level was high. 
 
Keywords: Computer-Assisted Instruction, Mathematic Problem Solving, efficiency of computer-assisted 
instruction, effectiveness  index    

 
บทนํา 
 การศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหคนมีความรูและคุณสมบัติตางๆ  ที่ชวยใหคนนั้น อยูรอดในโลกได เปน
ประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคามากที่สุด  ใหมี
คุณภาพ ผูเรียนเกิดผลการเรียนรู ทั้งในดานความรู ทักษะ ความสามารถ  คิดเปนทําเปน แกปญหาเปน และดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ โดยมีเปาหมายใหเปนคนดี  คนเกง และมี
ความสุข นอกจากนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดชี้ใหเห็นถึงความจําเปน 
ในการปรับเปล่ียนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยใหมีคุณธรรมและมีความรอบรูใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย  
สติปญญา  อารมณและศีลธรรมสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง แนวการพัฒนา
คนดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะพรอมมีสมรรถนะ ทักษะ และความรูที่
จําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวง ศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษ ที่  21 โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม  รัก
ความเปนไทย  มีทักษะการคิดวิเคราะห  คิดสรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลย ีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 2)  ดังนั้น การที่จะดูคุณภาพการศึกษาจึงตองดูที่
คุณภาพคน  ที่เปนผลผลิตของการจัดการศึกษา แตอยางไรก็ตามในสถานการณปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ
ตางๆ  ของโลกยุคโลกาภิวัตน  มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย ใน
วงการศึกษาไทยตองมีการปฏิรูปการศึกษา โดยมีหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาอยูที่การปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 เปนกฎหมายแมบทใชกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาของชาติบัญญัติไวในหมวด 4 มาตรา 22 การจดัการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 
11) สถานศึกษาจึงตองดําเนินการจัดการศึกษา และกระบวนการเรียนรูที่จะพัฒนาผูเรียนไปสูความมุงหวังดังกลาวตาม
มาตรา 23  
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงตอการพัฒนาความคิดของมนุษย  ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค  คิด
อยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ  มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําให
สามารถคาดการณวางแผนตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนให
เปนมนุษยที่สมบูรณมีความสมดุลทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญาและอารมณ  สามารถคิดเปน  ทําเปน แกปญหาเปนและ
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ.2551: 56) การแกปญหาจึงเปนหัวใจสําคัญของการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรเพราะในการแกปญหาผูเรียนตองใชความคิด  ทักษะการ คิดคํานวณ  หลักการ  กฎ  หรือสูตร
ตางๆ  นําไปใชแกปญหา โดยเฉพาะทักษะการแกปญหา มีความสําคัญตอชีวิตและสามารถสรางใหเกิดขึ้นได  ในการ
สอนผูเรียนใหรูจักแกปญหา  จะชวยสงเสริมใหผูเรียนรูจักแกปญหา  ชวยสงเสริมใหรูจักคิดอยางมีเหตุผล  มีขั้นตอน  มี
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ระเบียบ  แบบแผนและรูจักตัดสินใจไดอยางถูกตอง  แตผูเรียนสวนใหญมักไมประสบความสําเร็จ  เนื่องจากผูเรียนมี
ปญหาในเรื่องของทักษะการอานทําความเขาใจโจทยและการวิเคราะห (สิริพร ทิพยคง. 2545: 97)  
 สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร  เดิมเนนเพียงเพ่ือใหนักเรียนมีทักษะ ในการคิดคาํนวณเปน
หลัก   เนนใหพิจารณาตัวอยาง  อธิบายแลวใหทําแบบฝกหัดไมเนนกระบวนการคิดและความสามารถทางคณิตศาสตรใน
ระดับสูง เชน ความสามารถในการแกปญหา การคิดอยางมีเหตุผล  และแสดงความคิดออกมาอยางเปนระบบ  สงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ํา  ผูเรียนมีสมรรถภาพทางคณิตศาสตรคอนขางต่ํา นอกจากนี้ปญหาที่สําคัญอีกอยาง
หนึ่งที่สงผลตอการเรียนรูของนักเรียน คือ ครูไมใชอุปกรณการสอน ไมรูจักยืดหยุนในการสอน ทําใหนักเรียนเกิดความ
เบ่ือหนายที่จะเรียน  ไมอยากเรียน นอกจากนี้ยังพบวาครูขาดส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมสงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่ําลงดวย  ดังนั้นจึงตองอาศัยวิธีการสอน และส่ือการสอนที่เหมาะสม  เพ่ือการสรางความ
เขาใจในกระบวนการของคณิตศาสตร  ซึ่งจะทําไดโดยเรียนจากอุปกรณ  ของจริง  ใหนักเรียนมีโอกาสสัมผัสจับตอง     
มีส่ิงชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานระหวางเรียนพรอมทั้งมีส่ิงที่จูงใจใหนักเรียนอยากเรียนรู  นอกจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรแลว  ครูผูสอนตองใหความสนใจในการปลูกฝงใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีและเห็น
คุณคาของคณิตศาสตร โดยจัดกิจกรรม การเรียนการสอนจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปสูส่ิงที่เปนนามธรรม  สอนจากงายไป
หายาก ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ  ใหประสบความสําเร็จตามระดับความสามารถของนักเรียน  พรอมทั้งสงเสริมและ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน  หมั่นตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนเปนระยะจัดบรรยากาศใน
หองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู  สรางความอบอุนเปนกันเอง  การเสริมแรง การจูงใจ  และการตอบสนองความตองการของ
นักเรียน    
 คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI: Computer-Assisted Instruction)  เปนส่ือทางการเรียน การสอนรูปแบบหน่ึง ซึ่งใช
ความสามารถทางคอมพิวเตอรในการนําส่ือประสม  อันไดแกขอความ  ภาพนิ่ง  กราฟก แผนภูมิ  กราฟ  วีดิทัศน  
ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง  เพ่ือถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรู ในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียน
มากที่สุด โดยใชคอมพิวเตอร เปนส่ือชวยถายโยงเนื้อหาความรูไปสูผูเรียน สามารถใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาตางๆ 
ไมวาจะเปนวิชาภาษาไทย ภาษาตางประเทศ  วิทยาศาสตร  สังคม คณิตศาสตร พลศึกษาและศิลปะ รวมถึงวิชา
คอมพิวเตอรเพ่ือใหผูเรียนสามารถศึกษาทบทวน  เพ่ิมพูนความรู จากการเรียนไดตามตองการ ซึ่งเนื้อหาที่สอนนั้นสามารถ
เปนไดทั้งความรูเดิมและความรูใหมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูเรียนใหมากยิ่งขึ้นก็ได  การใชส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนนี้
สามารถใชประกอบขณะที่ผูสอนทําการสอนเอง คือ ใชประกอบขณะ ดําเนินการสอน และใชชวยเสริมกอนการสอนหรือ
ภายหลังการสอน เชน การสอนเสริมหรือทบทวน หรือการใชสอนแทนผูสอน การใชคอมพิวเตอรนําเสนอบทเรียนหรือ
เนื้อหาสาระตางๆ แทนครูผูสอนผูเรียนสามารถใชเรียนเมื่อใดก็ได  ดังนั้นการใหความสนใจในการพัฒนาการใช
คอมพิวเตอรสอนแทนผูสอน จึงเปนแนวทางสมควรใหความสนใจ   และรับการสนับสนุนในการศึกษาและพัฒนาเปน
อยางยิ่ง สอดคลองกับ ภัททิรา  เหลืองวิลาศ (2547: 14)  กลาววา การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการ
สอนเรียกวา  คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI: Computer-Assisted Instruction)  ทําใหการเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับเคร่ืองคอมพิวเตอรได  ตอบสนองตอขอมูลที่ผูเรียนปอนเขาไปไดทันที  ทําใหผูเรียนสนุกสนาน  ไม
เบ่ือหนายกับการเรียน  กระตุนใหนักเรียนใชความคิดและหาเหตุผลมาตอบคําถามดวยตนเอง  จึงเปนการชวยเสริม
แรงจูงใจแกผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

 จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ของสถาบันทดสอบการศกึษาแหงชาติ  พบวา  นักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรอยูในระดับที่ไมนาพอใจ  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับประเทศมีคาเฉล่ียรอยละ   43.76   ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคาเฉล่ียรอยละ   43.65  
และระดับศูนยสอบ(โรงเรียน) มีคาเฉล่ียรอยละ 44. 60  (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1. 2551) ซึ่งถือวาอยู
ในระดับคอนขางต่ํา ในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษา ปที่ 6 
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โรงเรียนวัดบานบุขี้เหล็ก อําเภอลําปลายมาศ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 1 ซึ่งผูวิจัยเปนครูผูสอนพบวา  
การเรียนการสอนคณิตศาสตรเปนเรื่องที่สอนใหนักเรียนเขาใจยาก ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคอนขาง
ตํ่า เมื่อดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2551 โรงเรียนตั้งเกณฑมาตรฐานไวสําหรับกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  คือ รอยละ  80  แตผลคะแนนของนักเรียนที่ไดคิดเปนรอยละ  73.40  (แบบกรอกคะแนนการประเมินผล
ประจําป. 2551) ปญหาที่สําคัญที่สงผลตอการเรียนรูของนักเรียนที่พบคือ  นักเรียนบางสวนขาดความสนใจ และไมเห็น
คุณคาของวิชาคณิตศาสตร  มีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตรเพราะเห็นวาเปนวิชาที่เรียนยาก  เขาใจยาก  มี
แบบฝกหัดมาก  โดยเฉพาะเรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายที่จะเรียน  ไมอยาก
เรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตํ่าลงดวย จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง  การ
แกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มาใชเปนส่ือในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร  ชวยแกปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ังชวยนักเรียนที่ไม
เขาใจบทเรียนใหสามารถเรียนรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง  สามารถชวยเพ่ิมประสิทธิผลของความกาวหนาทางการเรียน 
สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ตามเกณฑ  80 /80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร สําหรบันักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                
 3. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของความกาวหนาทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  จาก
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   เรื่อง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6   ที่มีตอการเรียน ดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื่อง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  หลัง

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน 
3. ดัชนีประสิทธิผลของความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6มีคา  50% ขึ้นไป 

                4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ในระดับมากขึ้นไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ที่ใชในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 กลุมโรงเรียนลําปลาย
มาศ  4   อําเภอลําปลายมาศ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1จํานวน   216  คน 



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทความฉบับเต็ม ภาคโปสเตอร 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2554 
 

376

     กลุมตัวอยาง ที่ใชในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนวัดบาน
บุขี้เหล็ก  กลุมโรงเรียนลําปลายมาศ  4  อําเภอลําปลายมาศ  สํานักงานเขตพ้ืน ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต  
1  จํานวน  26  คน  ซึ่งไดมาโดยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยาง แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. ตัวแปรที่ใชศึกษา 
 2.1 ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง  การ

แกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
  2.2  ตัวแปรตาม   ไดแก    

   2.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง การแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร 
   2.2.2    ดัชนีประสิทธิผลของความกาวหนาทางการเรียน 
   2.2.3    ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่มีตอการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

3. เน้ือหาที่ใชในการวจัิย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร  ระดับชั้นประถมศึกษา ปที่  6  เรื่อง  การ

แกโจทยปญหาคณิตศาสตร   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร พ.ศ.  
2551   ไดแก   โจทยปญหาการบวก โจทยปญหาการลบ  โจทยปญหาการคูณ  โจทยปญหาการหาร  และโจทยปญหา
ระคน 

4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
    ใชเวลาในการวิจัยในภาคเรียนที่  2  ปการศกึษา  2553   

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ในการทําวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ทําการทดลองกับกลุมตัวอยางเพียงกลุม
เดียวมีการทดสอบกอนและหลังการทดลองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (One Group Pretest-Posttest Design) 
 1. เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  ประกอบดวย 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
  2.  แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เปนแบบปรนัย  4  
ตัวเลือก  จํานวน  30  ขอ  
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating 
Scale) จํานวน  1  ฉบับ 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  
2553  ใชเวลาในการวิจัยรวม 16 ชั่วโมงโดยทําการทดลองในระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่  25  พฤศจิกายน 
2553 ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
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 1. ทําหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตดําเนินการทดลองใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 2. ดําเนินการทดลอง  ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

  2.1  ผูวิจัยปฐมนิเทศนักเรียนกลุมตัวอยาง  ชี้แจงจุดประสงคตาง ๆ และวิธีปฏิบัติในการเรียน    ดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น  
  2.2  ใหนักเรียนทําการทดสอบกอนเรียน   โดยใชแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ซึ่งนักเรียนทราบผล  การทําแบบทดสอบกอนเรียนดวยตนเองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร   
  2.3   ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
  2.4  เมื่อนักเรียน  เรียนจบบทเรียนทั้งหมดแลว นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน 
  2.5 ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน ดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
  2.6  นําผลการทดสอบกอนเรียน  การทําแบบฝกหัดทายหนวยเรียน การทําแบบฝก เสริมทักษะ  
และการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนมาหาคาทางสถิติ  
  2.7  นําผลการทําแบบทดสอบกอนเรียน  และผลการทําแบบทดสอบหลังเรียนมาหาคาดัชนี
ประสิทธิผลของความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียน  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.  การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

   1.  หาคาสถิติพ้ืนฐานไดแก   รอยละ  คาคะแนนเฉลี่ย ( )X   และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D)  
ของคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดผลการเรียนรู 
   2.  ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับ หลังเรียนในการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคณิตศาสตรที่สรางขึ้นโดยใช t - test แบบ Dependent Samples t-test 

  3.  หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E1/E2  (ชัยยงค  
พรหมวงศ.  2523:  133-134) 
  4.  หาคาดัชนีประสิทธิผลของความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  โดยใชสูตร E.I   (เผชิญ  กิจระการ. 2542: 136)  
                   5.  วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน  เรื่อง  

การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยหาคาคะแนนเฉลี่ย ( )X   และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง  ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   เรื่อง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปรากฏผลดังนี้ 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.85/83.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว 80/80    
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
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                 3.  คาดัชนีประสิทธิผลของความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนมีคาเทากับ  0.6774 แสดงวา
นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเพ่ิมขึ้นรอยละ  67.74  
 4.    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง  
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร อยูในระดับมาก   
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่กลาวไวขางตน เกี่ยวกับการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่  6  
เรื่อง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยขอนําประเด็นผลการวิจัยมาอภิปราย
ผลดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  6  มีคาเทากับ  83.85/83.33  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80  ที่ต้ังไว  เนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง การแกโจทยปญหา ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีการสรางและพัฒนาอยางเปนระบบ  กลาวคือ  มีการศึกษาปญหา
ในการจัดการเรียนการสอน ในสาระที่ผูวิจัยสอน กลาวคือ มีการศึกษาหลักสูตร  วิเคราะหเนื้อหา  ตัวชี้วัด จุดประสงค
การเรียนรู เทคนิค  วิธีการสอน หลักการสอนตลอดจนทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  จัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรู มีการ
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณติศาสตรและดานการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ชวยตรวจสอบ  ปรับปรุง  มี
การทดลองใชรวมทั้งสรางโดยใชหลักการ  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จเด็จ  ทัศวงษา  
(2545: บทคัดยอ)ที่ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง การคูณและการหาร  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที 4  พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ  83.22/81.33   นอกจากนั้น 
พิมวรา    พรหมสถาพร  (2546: บทคัดยอ)  ไดศึกษาการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร  
เรื่อง  สมการและการแกสมการ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  และ
เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร  เรื่องสมการและการแกสมการ ดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  มีประสิทธิภาพเทากับ  83.75/82.25 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ  80/80 ที่กําหนดไว  สวนปรียา  รัตนชาคริต (2548:บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน  
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงชั้นที่  1  พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงชั้นที  
1  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  2  เรื่อง โจทยปญหาการหาร ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 81.5/82.5  และ ราชัน  โพธิ
ขํา  (2549: บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  การบวก  
ลบ  คูณ  หารเศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่  6  ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย  วิชา
คณิตศาสตร  เรื่อง  การบวก  ลบ  คูณ  หารเศษสวนชั้นประถมศึกษาปที่  6   ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 
81.92/80.64 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว  แสดงวา การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง  การแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องมาจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น  เมื่อนําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอนแลว  ทําใหผูเรียนมีความรู  
ความเขาใจในบทเรียนดีขึ้น บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนสามารถตอบสนองความตองการของนักเรียน   
เรียนรูได  เร็ว-ชา ตามศักยภาพของนักเรียนกระตุนใหมีความอยากรูอยากเรียน  สรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไดอยางดี  ซึ่งตรงกับงานวิจัยของสิรินทิพย  สุวรรวิทย (2548: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร  
เรื่อง  ความสัมพันธโดยใชส่ือคอมพิวเตอร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหชัยนาท  
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ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เรื่อง  
ความสัมพันธโดยใชส่ือคอมพิวเตอรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 นอกจากนั้นยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของลดามาศ  หัมพานนท (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง  การแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยการเรียนแบบรวมมือ  รูปแบบการแบงกลุมตาม
ผลสัมฤทธิ์ (Student Teams-Achievement DivisionหรือSTAD)  ตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  ที่กําหนดไว ผล
การศึกษาพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 
โดยการเรียนแบบรวมมือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
 3. ดัชนีประสิทธิผลของความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  6 ที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   มีคาเทากับ  .6774  แสดงวานักเรียนมีความกาวหนา
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 67.74 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  แสดงวา  การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  เปนเรื่องที่
นาสนใจ  เราใจ แปลกใหม  นกัเรียนไมเคยไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะนี้มากอน  จึงทําใหเปนที่สนใจ และทําให
นักเรียน  มีความอยากรูอยากเรียน  สงผลใหนักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้น และสงผลใหประสิทธิภาพในการเรียนสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับ  กรมวิชาการ (2543: 1) กลาววา  การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  หมายถึง การสอนที่มุงจัดกิจกรรมที่
สอดคลองกับการดํารงชีวิตเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน โดยใหผูเรยีนไดมีสวนรวมและลงมือ
ปฏิบัติจริง ทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  นอกจากนั้น ภัททิรา  เหลืองวิลาศ (2547: 14)  ไดกลาววา การนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนเรียกวา  คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI: Computer-Assisted 
Instruction) ทําให การเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับเคร่ืองคอมพิวเตอรได  ตอบสนองตอขอมูลที่ผูเรียน
ปอนเขาไปไดทันที  ทําใหผูเรียนสนุกสนาน  ไมเบ่ือหนายกบัการเรียน  กระตุนใหนักเรียนใชความคิดและหาเหตุผลมา
ตอบคําถามดวยตนเอง  จึงเปนการชวยเสริมแรงจูงใจแกผูเรียนไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ราชัน  
โพธิขํา (2549: บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย  วิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  การ
บวก  ลบ  คูณ  หารเศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่  6  พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย  วิชาคณิตศาสตร  
เรื่อง  การบวก  ลบ  คูณ  หารเศษสวน  ชั้นประถมศึกษา ปที่  6  ที่พัฒนาขึ้น  มีคาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น มีคาเทากับรอยละ  68   
 4. ผลการแสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง  การ

แกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อยูในระดบัมากมคีาเฉล่ีย  (Χ )  เทากับ  4.34  มีคา
สวนเบ่ียงเบียนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.31  สอดคลองกับ ราชัน  โพธิขํา (2549: บทคัดยอ)  ศึกษาการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย  วิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  การบวก  ลบ  คูณ  หารเศษสวน  ชั้นประถมศึกษาปที่  6  
พบวา   นักเรียนมีความ พึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียอยูในระดับมาก นอกจากนั้นยังสอดคลอง
กับ เฮริทเบริก  (Hertzberg . 1959 : 113-115; อางถึงใน  โสภา  ภิรมยรัตน.  2550 : 23) ไดทําการศึกษาคนควา
ทฤษฎีที่เปนมูลเหตุที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ เรียกวา The  Motivation  Hygiene  Theory  ซึ่งไดกลาวถึงปจจัยที่ทํา
ใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 2 ปจจัย  คอื 1)ปจจัยกระตุน (Motivation Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานซึ่งมีผลกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เชน ความสําเร็จของงาน การไดรับการยอมรับนับถือ เปนตน  2) 
ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมในการทํางานและมีหนาที่ใหบุคคลเกิดความพึง
พอใจในการทํางาน เชน เงินเดือน โอกาสที่จะกาวหนาในอนาคต เปนตน  ซึ่งปจจัยทั้งสองเปนปจจัยที่เกี่ยวกับการงาน
และส่ิงแวดลอมในการทํางาน  ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนความพึงพอใจจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะกระตุนใหนักเรยีน
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ทํางานที่ไดรับมอบหมายหรือตองการปฏิบัติใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคเมื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  ผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายในเปนผลดานความรูสึกของนักเรียนที่เกิดแกตัวนักเรียนเอง   
 สรุปไดวา  บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรือ่ง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6  ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้มีประสิทธิภาพเทากับ 83.85/83.33  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว  80/80   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  ดัชนีประสิทธิผลของความกาวหนาทางการเรียนของ
นักเรียนมีคาเทากับ  0.6774 ซึ่งแสดงนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 67.74  นักเรียนมีความพึง
พอใจในระดับมาก  สามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นไปใชเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดจริง 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1  ครูผูสอนควรจะใหโอกาสผูเรียนทุกคนไดมสีวนรวมในการใชส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ที่
ครูจัดใหกับผูเรียนทุกคนอยางเทาเทียมกัน  และใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 
   1.2  ควรมีการเผยแพรและทําการสําเนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวในหองสมุดของโรงเรียน  
หองวิชาการ  หองศูนยส่ือการเรียนรู  เพ่ือเปนการขยายแหลงการเรียนรู 
 2.  ขอเสนอแนะในวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  ครูผูสอนควรมีความรูดานคอมพิวเตอร  มีเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาเปนของตนเองและครูตองมี
ความสามารถในการออกแบบบทเรียนดวยตนเอง  ซึ่งหากองคประกอบดังกลาวไมเกิดขึ้นในครูคนเดียวกัน อาจทําใหการ
พัฒนาเปนไปไดยาก  หากมีหนวยงานที่มีเครื่องมือและผูเชี่ยวชาญสนับสนุน  มีเอกสารงานวิจัยใหคนควาอยาง
แพรหลาย  การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนาจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
  2.2  ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ  หรือกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืน ๆ  ตอไป 
  2.2  ควรนําโปรแกรมอื่น ๆ มาใชรวมดวยควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบตาง ๆ  
เพ่ิมมากขึ้น เชน  สามารถสงผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่  
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