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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการด าเนินการรายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นี้ ผู้ ศึกษาได้ศึกษาเอกสาร 
ต ารา แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 4. ความพึงพอใจ  
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ 
 บรรพต  สุวรรณประเสริฐ  (2544 : 106) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการสอนคณิตศาสตร์
ไว้ว่าการที่ให้นักเรียนศึกษาคณิตศาสตร์  เพราะวิชาคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาชีวิตของผู้เรียนแต่ละคน  
และช่วยในการด ารงชีวิตของแต่ละคนในสังคม  และยังมีส่วนในเร่ืองของชีวิตส่วนตัวของผู้เรียน  4 
ส่วน คือ อาชีพ ความต้องการพื้นฐาน นันทนาการ และวัฒนธรรม 
 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2545 :1) ได้กล่าวว่า  คณิตศาสตร์มีบทบาทที่ส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์  ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ  
ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบท าให้สามารถ
คาดการณ์  วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  และยังเป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนามนุษย์     
ให้สมบูรณ์  มีความสมดุลทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  และอารมณ์ สามารถคิดเป็น  ท าเป็น      
แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 ยุพิน พิพิธกุล  (2539 : 2-3) ได้กล่าวว่า  คณิตศาสตร์เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง  เป็นวิชาที่
เกี่ยวกับการคิด  พิสูจน์อย่างมีเหตุผล  ก าหนดขึ้นด้วยสัญลักษณ์ที่รัดกุม  และสื่อความหมายได้อย่าง
ถูกต้อง  ช่วยให้เกิดการกระท าในการคิดค านวณและการแก้ปัญหา  เป็นโครงสร้างที่มีเหตุผลใช้
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อธิบายข้อคิดต่าง  ๆ เช่น สัจพจน์ คุณสมบัติ กฎ ท าให้เกิดความคิดที่เป็นรากฐานในการที่จะใช้
พิสูจน์เร่ืองอื่นต่อไป ซึ่งการคิดนั้นจะต้องคิดอยู่ในแบบแผนและมีรูปแบบทุกขั้นตอน  ซึ่งจะตอบได้
และจ าแนกออกมาให้เห็นจริง 
 ดังนั้น คณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็น  ในการพัฒนาความคิด
ของมนุษย์  ให้เป็นคนที่มีเหตุผล  เป็นระบบ  ระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหา  และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งสามารถน ามาใช้ใน
การด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี  และวิชาคณิตศาสตร์ยังเป็นพื้นฐานในการ
ศึกษาศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ อีกด้วย 
 วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาคณิตศาสตร์ส าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 เป็นการศึกษา         
เพื่อปวงชนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคน ได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ืองและตลอดชีวิตตาม
ศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่พอเพียง สามารถ        
น าความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
สามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป ดังนั้นจึงเป็น
ความรับผิดชอบของทางโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ต้องจัดสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อผู้เรียน
แต่ละคน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 คุณภาพผู้เรียน 
 เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ
คณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ตระหนักในคุณค่า
ของคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนน า
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานในการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น 
 การที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องมีความสมดุลระหว่าง
สาระทางด้านความรู้ ทักษะกระบวนการควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมดังนี้ มีความรู้
ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับจ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น พร้อมทั้งสามารถน าความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น ได้แก่ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และ     
การน าเสนอ การมีความคิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ มีความสามารถในการท างานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย                
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มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่น           
ในตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า และมีเจตคติ   
ที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นท่ี  3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2545 : 4-5) ได้กล่าวถึงคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบ   
ช่วงชั้นที่  3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไว้ว่าผู้เรียนควรจะมี
ความสามารถดังนี้ 
 1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวน  มีความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน  สัดส่วน ร้อยละ   
เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  รากที่สองและรากที่สามของจ านวนจริง  สามารถค านวณ
เกี่ยวกับจ านวนเต็ม  เศษส่วน  ทศนิยม เลขยกก าลัง  รากที่สองและรากที่สามของจ านวนจริงและ
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
 2. สามารถนึกภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพสองมิติ  มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร  สามารถเลือกใช้หน่วยการวัดในระบบต่าง  ๆ เกี่ยวกับความยาว
พื้นที่และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
 3.  มีความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของความเท่ากันทุกประการ  และความคล้ายของรูป
สามเหลี่ยม  เส้นขนาน  ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลับ  และสามารถน าสมบัติเหล่านั้นไปใช้ใน
การให้เหตุผลและแก้ปัญหาได้ 
 4. มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการแปลง  (transformation) ทางเรขาคณิตในเร่ือง        
การเลื่อนขนาน (transtation) การสะท้อน (reflection) และการหมุน (rotation) และน าไปใช้ได้ 
 5.  สามารถวิเคราะห์แบบรูป  สถานการณ์หรือปัญหา  และสามารถใช้สมการ  อสมการ 
กราฟ หรือแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อ่ืน ๆ ในการแก้ปัญหาได้ 
 6. มีความเข้าใจเกี่ยวกับค่ากลางของข้อมูลในเร่ืองค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน  และ         
ฐานนิยมและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม  สามารถก าหนดประเด็น  เขียนข้อค าถาม  ก าหนดวิธีการ
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมได้  สามารถน าเสนอข้อมูล  รวมทั้งอ่าน  แปลความหมาย
และวิเคราะห์ข้อมูลจากการน าเสนอข้อมูลต่าง  ๆ สามารถใช้ความรู้ในการพิจารณาข้อมูลข่าวสาร
ทางสถิติ ตลอดจนเข้าใจถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการน าเสนอข้อมูลทางสถิติ 
 7. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่ม  เหตุการณ์  และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์  และประกอบการตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 8.  มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประมาณค่าและสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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 9. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น  สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการ                 
ที่หลากหลายและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  สามารถให้เหตุผล  สื่อสาร  สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าเสนอ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ก าหนดไว้เป็นสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน 
ประกอบด้วย เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้
ผู้สอนควรบูรณาการสาระต่าง ๆ เข้าด้วยกันเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 สาระที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ประกอบด้วย สาระที่ 1 จ านวนและ
การด าเนินการ สาระที่ 2 การวัด สาระที่ 3 เรขาคณิต สาระที่ 4 พีชคณิต สาระที่ 5 การวิเคราะห์
ข้อมูลและความน่าจะเป็น สาระที่ 6 ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 ส าหรับผู้เรียนที่สนใจหรือมีความสามารถสูงทางคณิตศาสตร์ สถานศึกษาอาจจัด          
ให้ผู้เรียนเรียนรู้สาระที่เป็นเน้ือหาวิชาให้กว้างขึ้น เข้มข้นขึ้น หรือฝึกทักษะกระบวนการมากขึ้น 
โดยพิจารณาจากสาระหลักที่ก าหนดไว้น้ี หรือสถานศึกษาอาจจัดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อ่ืน ๆ 
เพิ่มเติมก็ได้ เช่น แคลคูลัสเบื้องต้น หรือทฤษฎีกราฟเบื้องต้น โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
ความสามารถและความต้องการของผู้เรียน คู่มือสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (กรมวิชาการ. 
2544 : 29) 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน   
ทุกคน ดังนี ้
  สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ 
   มาตรฐานที่ 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวน
ในชีวิตจริง 
   มาตรฐานที่ 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจาการด าเนินการของจ านวนและ 
ความส าพันธ์ระหว่าง   การด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหาได้ 
   มาตรฐานที่ 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและการแก้ปัญหาได้ 
   มาตรฐานที่ 1.4  เข้าใจในระบบจ านวนและสามารถน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวน 
ไปใช้ได้ 
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  สาระท่ี 2  การวัด 
   มาตรฐานที่ 2.1    เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 
   มาตรฐานที่ 2.2    วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการได้ 
   มาตรฐานที่ 2.3    แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดได้ 
  สาระท่ี 3 เรขาคณิต 
   มาตรฐานที่ 3.1   อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้ 
   มาตรฐานที่ 3.2  ใช้การนึกภาพ (Visualization) และใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ 
(Spatial reasoning) รวมทั้งใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometric model) ในการแก้ปัญหาได้ 
  สาระท่ี  4 พีชคณิต 
   มาตรฐาน 4.1 อธิบายและวิเคราะห์แบบรูป (Pattern) ความสัมพันธ์ (Relation) 
และฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ 
   มาตรฐาน 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหาได้  
  สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น (Data Analysis and Probability) 
   มาตรฐาน 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
   มาตรฐาน 5.2 ใช้วิธีทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับเร่ืองความน่าจะเป็นในการ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
   มาตรฐาน 5.3 ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นไปช่วยในการตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้ 
  สาระท่ี 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Skills /Processes) 
   มาตรฐาน 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem solving) 
   มาตรฐาน 6.2 มีความสามารถในการให้เหตุผล (Reasoning) 
   มาตรฐาน 6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการน าเสนอ (Communication and representation ) 
   มาตรฐาน 6.4  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้ (Connections) 
   มาตรฐาน 6.5   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity) 
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 หลักการสอนคณิตศาสตร์  
 ยุพิน พิพิธกุล (2539 : 39-41) ได้กล่าวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 
 1. ควรสอนจากง่ายไปสู่ยาก 
 2. เปลี่ยนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมในเร่ืองที่สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนรูปธรรม
ประกอบ 
 3. สอนให้สัมพันธ์ความคิด  เมื่อครูจะทบทวนเร่ืองใดก็ควรจะทบทวนให้หมด             
การรวบรวมเร่ืองที่เหมือนกันเข้าเป็นหมวดหมู่ 
 4. เปลี่ยนวิธีการสอนไม่ให้ซ้ าซากเบื่อหน่าย  ผู้สอนควรจะสอนให้สนุกสนานและ
น่าสนใจ ซึ่งอาจจะมีกลอน เพลง เกม การเล่าเร่ือง การท าภาพประกอบ การ์ตูน ปริศนา ต้องรู้จัก 
สอดแทรกสิ่งละพันอันละน้อยให้บทเรียนน่าสนใจ 
 5. ใช้ความสนใจของนักเรียนเป็นจุดเร่ิมต้น  เป็นแรงบันดาลใจที่จะเรียน  ด้วยเหตุนี้        
ในการสอนจึงมีการน าเข้าสู่บทเรียนเร้าใจเสียก่อน 
 6. สอนให้ผ่านประสาทสัมผัส  ผู้สอนอย่าพูดเฉย  ๆ โดยไม่ให้เห็นตัวอักษร  ไม่เขียน
กระดานด า เพราะการพูดลอย ๆ ไม่เหมาะสมกับวิชาคณิตศาสตร์ 
 7. ควรจะค านึงถึงประสบการณ์เดิม  และทักษะเดิมที่นักเรียนมีอยู่  กิจกรรมใหม่ควรจะ
ต่อเน่ืองกับกิจกรรมเดิม 
 8.  เร่ืองที่สัมพันธ์กันก็ควรจะสอนไปพร้อมกัน 
 9. ให้ผู้เรียนมองเห็นโครงสร้างไม่ใช่เน้นแต่เน้ือหา 
 10. ไม่ควรเป็นเร่ืองยากเกินไป เพราะอาจท าให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนท้อ แท้ แต่ผู้เรียนที่เรียน
เก่งอาจจะชอบ  ควรจะส่งเสริมเป็นรายไปในการสอนต้องค านึงถึงหลักสูตรและเน้ือหาเพิ่มเติม     
ให้เหมาะสม 
 11. สอนให้นักเรียนสามารถหาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง  การยกตัวอย่างหลาย  ๆ ตัวอย่างจน
นักเรียนเห็นรูปแบบ จะช่วยให้นักเรียนสรุปได้ 
 12. ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ท าได้ 
 13. ผู้สอนควรมีอารมณ์ขัน  เพื่อช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนยิ่งขึ้น                 
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนหนัก ครูจึงไม่ควรจะเคร่งเครียด 
 14. ผู้สอนควรจะมีความกระตือรือร้น และตื่นตัวอยู่เสมอ 
 15. ผู้สอนควรหมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  เพื่อจะน าสิ่งแปลกและใหม่มาถ่ายทอดให้
ผู้เรียนและผู้สอนควรจะเป็นผู้ที่มีศรัทธาในอาชีพของตน จึงจะท าให้สอนดี 
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 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนคณิตศาสตร์ 
 ทฤษฎีที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การสอนคณิตศาสตร์ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ทฤษฎี
การสอนคณิตศาสตร์ และทฤษฎีการเรียนรู้ 
 ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์  มีผู้กล่าวถึงทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ไว้คล้ายกันว่ามีอยู่    
3 ทฤษฎีดังนี ้
 1. ทฤษฎีแห่งการฝึกฝน (Drill Theory) เป็นทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นในเร่ือง 
การฝึกฝนให้ท าแบบฝึกหัดมาก ๆ ซ้ า ๆ จนกว่าเด็กจะเคยชินกับวิธีการสอนนั้น ๆ การสอนจึงเร่ิม
โดยครู ครูจะเป็นผู้ให้ตัวอย่างหรือบอกสูตรหรืกฎเกณฑ์ แล้วให้เด็กฝึกฝน ท าแบบฝึกหัดมาก ๆ   
จนกระทั่งเด็กช านาญ แต่ทฤษฎีนี้ยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการคือ 
  1.1 เด็กต้องท่องจ า กฎเกณฑ์ สูตร ซึ่งเป็นเร่ืองยากส าหรับเด็ก 
  1.2 เด็กไม่อาจจ าข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เรียนมาแล้วได้หมด 
  1.3 เด็กขาดความเข้าใจในสิ่งที่เรียน เป็นเหตุให้เกิดความล าบากสับสนในการคิด
ค านวณ แก้ปัญหาและลืมสิ่งที่เรียนได้ง่าย 
 2. ทฤษฎีการเรียนรู้โดยบังเอิญ (Incidental Learning Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าเด็กจะเรียน
ได้ดี เมื่อเกิดความต้องการหรือความอยากรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเกิดขึ้น ดังนั้นกิจกรรมการเรียนควรจัด
ตามเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นในโรงเรียนหรือชุมชนซึ่งเด็กได้ประสบกับตนเอง แต่ทฤษฎีนี้                
มีข้อบกพร่องคือเหตุการณ์จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ดังนั้นการเรียนตามทฤษฎีนี้จะไม่เกิดผล 
 3. ทฤษฎีแห่งความหมาย (Meaning Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า การคิดค านวณกับการเป็นอยู่
ในสังคมของเด็กเป็นหัวใจในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และมีความเชื่อว่าเด็กจะเรียนรู้และ
เข้าใจสิ่งที่เรียนได้ดี เมื่อสิ่งนั้นมีความหมายต่อเด็กเองและเป็นเร่ืองที่เด็กได้พบเห็นและปฏิบัติ      
ในสังคมประจ าวันของเด็ก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 16-17) 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์  เป็นหลักการ  แนวคิด ที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เป็นล าดับขั้นได้มากที่สุดเช่นทฤษฎีพัฒนาการของ  
Dienes ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Jerome S. Bruner  ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Dienes 
 Dienes เป็นนักคณิตศาสตร์ที่สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็ก 
หลักการสอนที่เขาศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ Piaget และ Bruner เขาเขียนหลักการต่าง ๆ ไว้
ในหนังสือชื่อ Builging up Mathematics 
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 ตามแนวคิดของ Dienes คณิตศาสตร์เป็น “ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างอย่างแท้จริง
ระหว่างมโนมติเกี่ยวกับจ านวน (คณิตศาสตร์บริสุทธิ์) รวมทั้งการประยุกต์มโนมติเหล่านั้นเพื่อใช้
ในชีวิตประจ าวัน (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
 ในด้านการสอนคณิตศาสตร์ Dienes มีความเชื่อว่า เด็กควรถูกน าให้ค้นพบโครงสร้าง   
ให้เด็กอยู่ในสถานการณ์ที่แวดล้อมด้วย โครงสร้างมีเป็นรูปธรรมและค่อยเข้าสู่สถานการณ์            
ที่เป็นนามธรรม กระบวนการที่เด็กใช้ในการแก้ปัญหามีความส าคัญเป็นอันดับแรกและ               
การหาค าตอบได้ถูกต้องมีความส าคัญเป็นอันดับรอง วิธีการของ Dienes ในการสอนให้เด็ก            
มีมโนมติจะเร่ิมจากการให้เด็กเล่นวัสดุอุปกรณ์ที่ครูเตรียมมาอย่างอิสระเมื่อเด็กคุ้นเคยกับของเล่น
แล้วครูจะตั้งปัญหาถามให้เด็กคิด เพื่อท าให้เด็กมองเห็นหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติร่วมของกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อสร้างมโนมติ การให้เด็กสร้างมโนมติจากของจริงจะช่วยให้เขาเกิดความเข้าใจ            
จากรูปภาพ และในที่สุดเขาก็จะเข้าใจสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นนามธรรมได้ วิธีการของ Dienes จะต้อง     
มีการวางแผนล่วงหน้า มีโครงสร้างและตั้งอยู่บนรากฐานของการปฏิบัติจากวัตถุจริง และค่อย ๆ 
ก้าวไปสู่การใช้สัญลักษณ์ Dienes  ได้เสนอหลัก 4 ประการในการสอนคณิตศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
 1. The Dynamic Principle เด็กจะเรียนรู้จากการเล่นหรือกิจกรรม 3 ระดับ คือ การเล่นเกม
หรือกิจกรรมที่ไม่มีกติกาแน่นอนแต่มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์แฝงอยู่หลังจากนั้นเด็กจะ
เรียนรู้จากการเล่นหรือกิจกรรมที่มีกติกาหรือมีระบบและเป็นขั้นที่เด็กเร่ิมจะเข้าใจความคิดรวบยอด
อาจจะรู้โดยการใช้ฌาน ( Intuition) และในขั้นสุดท้ายเด็กจะเรียนรู้จากการฝึกหัดซึ่งมุ่งให้เรียนรู้
ความคิดรวบยอดที่ต้องการ 
 2. The Construction Principle ความรู้หรือความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ จะเกิดขึ้น 
ได้เมื่อมีผู้เรียนที่อยู่ในสภาพยั่วยุให้เกิดความนึกคิดที่จะแก้ปัญหา แม้ว่าเด็กจะไม่มีความคิดในเชิง
วิเคราะห์ ( Analytic thinking) หรือไม่สามารถจะประเมินอย่างมีเหตุผล (Logical judgment) ได้    
แต่เด็กจะสามารถรับรู้ความคิดรวบยอดได้โดยฌาน 
 3. The Mathematics Variability Principle จากหลักการที่ว่าตัวแปรทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ 
มีความสัมพันธ์กันอย่างคงที่ แม้ตัวแปรต่างๆเปลี่ยนแปลงได้ การช่วยให้เด็กเข้าใจความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ควรใช้วิธีการหลาย ๆ วิธี แต่จ าเป็นต้องรักษาความสมบูรณ์หรือสภาพแนวคิด     
รวบยอดได้คงเดิม เช่น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส อาจเขียนได้หลายลักษณะและหลายขนาดแต่ก็ยังคงเป็น
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่นั่นเอง 
 4. The Perceptual Variability Principle การรับรู้ (Perception) สามารถรับรู้ได้หลายวิธี 
แต่ความคิดรวบยอดย่อมคงที่ หลักการข้อนี้หมายความว่ามีการเสนอความคิดรวบยอด 
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 จากสถานการณ์หลายสภาพแต่ความคิดรวบยอดก็คือสิ่งเดียวกัน เช่นในการสอนเร่ือง
สี่เหลี่ยมผืนผ้าบนกระดานด า บนกระดาษ หรือใช้ยางรัดคล้องตรึงบนกระดานเรขาคณิต ซึ่งล้วนแต่
เป็นเร่ืองของสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองดังนั้นการเรียนความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เด็กจะต้อง
เข้าใจสิ่งที่สามารถแทนได้หลายรูปแบบนั่นว่า มีลักษณะรวมกันหรือกล่าวง่าย ๆ ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 20) 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ 
 ศาสตราจารย์  Jerome S. Bruner (บุญทัน อยู่ชมบุญ 2535 : 26-35) นักจิตวิทยาผู้ได้รับ
ปริญญาเอกทางจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  ปี ค.ศ. 1962 มีผลงานดีเด่นจนได้รับรางวัลจาก
สมาคมจิตวิทยาของอเมริกา  (APA) เขาได้เขียนหนังสือหลายเล่ม  หนังสือที่มีชื่อเสียงเล่มหนึ่ง  คือ
The Process Education ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี  1960 เขาได้เสนอความคิดเกี่ยวกับกระบวนการในการ
เรียนรู้ไว้หลายประการ นับแต่โครงสร้างของเน้ือหาวิชา ความพร้อมของผู้เรียน ความคิดสร้างสรรค์
แรงกระตุ้นในการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนผู้เขียนขอสรุปเฉพาะแนวคิดส าคัญที่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี ้
 1. การตั้งสมมติฐาน บรูเนอร์ กล่าว ไว้ว่าวิชาใดๆ  ก็ตาม สามารถที่จะน ามาสอนให้เข้าใจ
ได้ในทุกระดับ ถ้าครูผู้สอนรู้จักจัดเนื้อหาวิชา จัดวิธีสอนให้เหมาะสมกับ  ตามที่บรูเนอร์ได้กล่าวไว้  
ผู้สอนสามารถสอนวิชาเดียวกันได้ทุกระดับ  ถ้าจัดเนื้อหาวิชาเสียใหม่  ชั้นสูงๆ ก็จัดเนื้อหาที่ลึกชั้น
ถัดลงไปก็จัดสอนเนื้อหาที่ง่ายลงมาหน่อย  ชั้นต้นๆ  ก็สอนเพียงความคิดรวบยอดที่อยู่ใน
ระดับพื้นฐาน  นอกจากนี้วิธีสอนและการจัดกิจกรรมในการสอนมีส่วนช่วยในการเรียนรู้อย่างมาก  
ชั้นต้นๆ ให้ประสบการณ์ที่มีรูปธรรมให้มาก ชั้นถัดไปก็จัดประสบการณ์ที่คละกันระหว่างรูปธรรม
กับนามธรรม ชั้นสูงก็ใช้เฉพาะนามธรรมก็ได้ 
 2. ครูควรท าหน้าที่เป็นผู้แนะแนวทางในการเรียนมากกว่าที่จะเป็นผู้บอกความรู้เสียเอง  
นั่นคือ  บรูเนอร์ให้หลีกเลี่ยงการสอนแบบบรรยายให้มากที่สุด  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ควรเป็นไปในลักษณะที่ครูอยู่ในฐานพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ  และอ านวยความสะดวกให้
นักเรียน มิใช่ครูด าเนินการเบ็ดเสร็จทุกอย่างในการป้อนความรู้ 
 3. ปรัชญาพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  คือ การให้เด็กได้ค้นพบความรู้ด้วย
ตนเอง นั่นคือ อย่าป้อนความรู้ให้ แต่ต้องให้เด็กรู้จักค้นหาความรู้ รู้จักแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
 4. การวางแผนการสอน และเตรียมการสอนมาดี ย่อมก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 
 5. การวัดผลการเรียนรู้ต้องสัมพันธ์กับการสอน อย่างมุ่งวัดความจ า 
 6. เด็กจะเรียนรู้ได้ดี ถ้าบอกให้ทราบวัตถุประสงค์ของบทเรียนแต่ละบท 
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 7. นักเรียนสามารถเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานได้  จึงควรให้ท างานเป็นกลุ่มทฤษฎีของ      
บรูเนอร์ มีส่วนคล้ายกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์อยู่มาก  แนวคิดที่ส าคัญและต่าง
จากทฤษฎีของเพียเจต์  คือ บรูเนอร์ เชื่อว่า ความส าคัญของการพัฒนาการทางสติปัญญา  ขึ้นอยู่กับ
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรมมากกว่าพันธุกรรม  ในขณะที่เพียเจต์เดินสายกลางระหว่าง
ธรรมชาติหรือพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมหรือการเลี้ยงดู  โดยแสดงว่าพฤติกรรมทางสมองและ
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ก าหนดสติปัญญาของมนุษย์  บรูเนอร์  เห็นว่า  การเรียนรู้ต้องอาศัยร่างกายและ
สิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐาน  แต่สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลมากกว่า  ซึ่งบรูเนอร์  เสนอทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญา 3 ขั้น คือ 
  1. Enactive Stage เป็นขั้นที่เด็กจะเรียนรู้จากการกระท าได้มากที่สุด เปรียบขั้นนี้ได้กับ
ขั้นแรกของเพียเจต์ คือ ขั้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว  บรูเนอร์ไม่แบ่งช่วงอายุ
ของการพัฒนาการทางสติปัญญาไว้เหมือนของเพียเจต์  แต่ถือว่าเป็นขบวนการต่อเน่ืองที่ด าเนินไป
ตลอดชีวิตในลักษณะของการถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยการกระท า  เช่น เด็กเล็กๆ  นอนในเปล  มือ
ถือกระดิ่งเขย่าเล่น  บังเอิญท ากระดิ่งตก  เด็กจะหยุดครู่หนึ่ง  ยกมือขึ้นดู  เด็กท าท่าประหลาดใจ  แต่ก็
ยกมือเขย่าเล่นต่อไป  เหมือนมีกระดิ่งอยู่  บรูเนอร์อธิบายว่า  ที่เด็กท าเช่นนั้น  เพราะเด็กคิดว่า  มือคือ
กระดิ่ง เมื่อยกมือเขย่าหูก็ได้ยินเสียงเหมือนการเขย่ากระดิ่ง  นั่นคือ เด็กถ่ายทอดสิ่งของ  (กระดิ่ง)
หรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยการกระท า  เด็กที่โตขึ้นก็ใช้วิธีการเรียนรู้วิธีเดียวกัน  เช่น การสอน
เล่นฟุตบอล  ผู้สอนจะใช้วิธีการแสดงเป็นตัวอย่างให้ดู  แล้วให้นักเรียนดูตัวอย่างและฝึกท าตาม       
ซึ่งเป็นการสอนที่เข้าใจง่ายกว่าการอธิบายด้วยวาจา 
  2. Iconic Stage เป็นขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาในขั้นนี้  อาศัยการใช้ประสาทสัมผัส
ต่างๆ  เช่น  การมองเห็นสิ่งใด  ก็เป็นประสบการณ์ส่วนหน่ึง  น าประสบการณ์ที่ได้จากการใช้
ประสาทสัมผัสมาสร้างเป็นภาพขึ้นในใจแทน 
  3. Abstract Stage เป็นขั้นการถ่ายทอดการเรียนรู้หรือประสบการณ์ด้วยการใช้
สัญลักษณ์หรือภาษาเป็นนามธรรมได้  สามารถแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี  บรูเนอร์มีความเห็นว่า  
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองสัญลักษณ์และภาษา  มีพัฒนาการขึ้นมาพร้อมๆ  กันจากการพัฒนาการทาง
สติปัญญาดังกล่าว บรูเนอร์ได้น ามาจัดล าดับการสอนคณิตศาสตร์ว่าควรมี 3 ขั้น ดังนี ้
   1. ในขั้น Enactive ให้เร่ิมต้นสอนโดยใช้ของ 3 มิต ิพวกวัสดุของจริงต่างๆ ก่อน 
   2. ในขั้น Iconic ขั้นใช้จินตนาการประกอบ  คือ ของ 3 มิติ เช่น ภาพต่างๆ  กราฟ 
แผนที ่ฯลฯ ประกอบการสอน 
   3. ในขั้น Abstract ขั้นใช้จินตนาการล้วนๆ  คือ ใช้สัญลักษณ์  ตัวเลข เคร่ืองหมาย
ต่างๆ เป็นขั้นสุดท้ายในการสอนคณิตศาสตร์ 
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 ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์  
 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2545 : 2) ได้กล่าวถึงธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์
ไว้ว่า  คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม  มีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วยค าอนิยาม  บทนิยาม  
สัจพจน์ ที่เป็นข้อตกลงเบื้องต้น  จากนั้นจึงใช้การให้เหตุผลสร้างทฤษฎีบทต่าง  ๆ ขึ้นและน าไปใช้
อย่างเป็นระบบ  คณิตศาสตร์มีความถูกต้องเที่ยงตรง  คงเส้นคงวา  มีระเบียบแบบแผน  เป็นเหตุ     
เป็นผล  และมีความสมบูรณ์ในตัวเอง  และคณิตศาสตร์ยังเป็นศาสตร์และศิลปที่ศึกษาเกี่ยวกับ
รูปแบบและความสัมพันธ์  เพื่อให้ได้ข้อสรุปและน าไปใช้ประโยชน์  คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็น
ภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจตรงกันในการสื่อสาร  สื่อความหมาย  และถ่ายทอดความรู้ระหว่างศาสตร์
ต่าง ๆ 
 จากความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์  ที่ต้องการพัฒนาให้มนุษย์สามารถคิดเป็นระบบ
ระเบียบ มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  ประกอบกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นที่  3 
ให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  และใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้อง แต่โดยลักษณะธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นนามธรรมนั้นเป็นการยาก
ที่จะท าให้บรรลุตามความมุ่งหมายที่กล่าวมาได้  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาสื่อและ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ  และบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้  และสื่อที่
สามารถแก้ปัญหาในเร่ืองดังกล่าวได้ก็คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Computer-Assisted Instruction        
ซึ่งนิยมใช้ตัวย่อเป็น CAI เป็นนวัตกรรมที่ส าคัญมากในปัจจุบัน 
 ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 สุคนธ์  สินธพานนท์ และคณะ (2545 : 166) ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ไว้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย สอนในรายบุคคล โดยการใช้โปรแกรม              
ที่ด าเนินการสอนภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าตามอัตรา
ของตนเอง เป็นการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน 
 อัมภาพร  จันทร์กระจ่าง (2542 : 19) ได้ให้ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ไว้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึง โปรแกรมบทเรียนที่สร้างขึ้น โดยยึดหลักการ
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ออกแบบเดียวกันกับแบบเรียนโปรแกรม ( Programmed Instruction) เพื่อให้สอนเนื้อหาวิชาต่างๆ 
โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการสอนบทเรียน 
 สุทธิสันต์  ล าพงษ์เหนือ (2547  : 9) ได้ให้ความหมายว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นวิธีการ
เรียนซึ่งคอมพิวเตอร์เป็นสื่อ ให้เน้ือหาเร่ืองราวเป็นการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) ระหว่าง
นักเรียนกับคอมพิวเตอร์ นั่นคือ มีการแสดงผลการเรียนโต้ตอบการเรียนอย่างทันทีทันใด มีสีสัน
สวยงาม ท าให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน 
 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541 : 7-8) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
หมายถึง สื่อการเรียนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการ
น าเสนอสื่อประสม อันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์
และเสียง เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงใน
ห้องเรียนมากที่สุด โดยที่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะน าเสนอเน้ือหาทีละหน้าจอภาพ โดยเน้ือหา
ความรู้ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะได้รับการถ่ายทอด ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 
 สุรางค์  โค้วตระกูล  (2541 : 358) ได้ให้ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หรือ CAI เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้   
เป็นรายบุคคล โดยใช้หลักการเรียนรู้จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์  ทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคมของดูรา  (Modeling) และทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญานิยม  การประมวลข้อมูล
ข่าวสาร (Information Processing) 
 กิดานันท์ มลิทอง (2543 : 242) ได้กล่าวว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการน า
คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อในการสอน  จะท าให้การเรียนการสอนมีการโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้เรียน
กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียน
ตามปกติ 
 บุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2543 : 65) กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึงวิธีการ
สอนรายบุคคลโดยอาศัยความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาประสบการณ์ที่มี
ความสัมพันธ์กัน  มีการแสดงเนื้อหาตามล าดับที่ต่างกันด้วยบทเรียนโปรแกรมที่เตรียมไว้อย่าง
เหมาะสม  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นเคร่ืองมือช่วยสอนอย่างหนึ่งที่ผู้เรียนด้วยตนเองเป็นผู้ที่
จะต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ ที่ส่งมาทางจอภาพ  ผู้เรียนจะตอบค าถามทางแป้นพิมพ์แสดงออกมา
ทางจอภาพ  มีทั้งรูปภาพและตัวหนังสือ  หรือบางทีอาจใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์อย่างอื่นด้วย  เช่น 
สไลด์ เทปวีดิทัศน ์เป็นต้น 
 สุวิทย์  มูลค า และ อรทัย มูลค า (2545: 59) ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่า  
เป็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่อาศัยคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับสูงมาประยุกต์ใช้เป็น
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สื่อหรือเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้  โดยจัดเนื้อหาสาระหรือประสบการณ์ส าหรับให้ผู้เรียนได้
เรียนรู ้
 ไพรพรรณ  บุญมา (2550 : 25) ได้ให้ความหมายว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึง       
การน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน นักเรียนสามารถเรียนเนื้อหาในบทเรียนจาก
คอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์จะน าเสนอเนื้อหาทั้งที่เป็นรูปภาพ ตัวหนังสือและภาพกราฟฟิกต่างๆ 
ซึ่งในระหว่างการเรียนการสอนจะมีการตอบโต้ระหว่างนักเรียนกับคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถ
ศึกษาด้วยตนเองตามความพร้อม ความถนัดและความสนใจ 
 สุวิมล  เขี้ยวแก้ว (2542  : 2) ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่ อ 
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการรับรู้ของผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองตามความ
พร้อม ความถนัด และความสนใจ 
 วุฒิชัย  ประสารสอย (2543 : 10) ให้ความหมายว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการจัด
โปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเป็นสื่อโยงเน้ือหาความรู้ไปสู่ผู้เรียน 
 สุรินทร์  ข าตุ้ม (2545 : 9) ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า หมายถึง การ
ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยมีการใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและ
การใช้สื่อหลายแบบ หรือ Multimedia เข้าร่วมด้วย ซึ่งจะมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผู้เรียน
สนุกสนานกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้รับการตอบสนองจากบทเรียนในคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในทันทีทันใด อันเป็นการเสริมแรง ( Reinforcement) สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน ซึ่งจะท าให้
ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายขณะนั่งเรียนตามล าพัง 
 จากข้างต้นสรุปได้ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาเรียนรู้ และสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
ความสามารถใน การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์จะมี
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ของตนเองได้ทันทีว่าสิ่งที่ผู้เรียน
เรียนรู้ไปนั้นถูกหรือผิด 
 ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 การน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
เน้ือหาบทเรียนที่มีความแตกต่างกัน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหลายประเภทหลายลักษณะ แต่ละ
ประเภทมีโครงสร้างที่แตกต่างกันไป 
 ถนอมพร   เลาหจรัสแสง  (2541: 11-12) แบ่งประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ออกเป็น  
5 ประเภทด้วยกัน ดังน้ี 
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 1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ซึ่งน าเสนอเน้ือหา
แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาใหม่หรือการทบทวนเนื้อหาเดิมก็ตาม ส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทติวเตอร์ จะมีแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนอยู่ด้วย 
อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนมีอิสระพอที่จะเลือกตัดสินใจว่าจะท าแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดหรือไม่ 
อย่างไร หรือจะเลือกเรียนเนื้อหาส่วนไหน เรียงล าดับในรูปแบบใด เพราะการเรียนโดย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น ผู้เรียนจะสามารถควบคุมการเรียนของตนได้ตามความต้องการของ
ตนเอง 
 2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นให้
ผู้ใช้ท าแบบฝึกหัด จนสามารถเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ ได้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท
แบบฝึกหัดเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทที่ได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา   
ทั้งนี้เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อน หรือเรียนไม่ทันคนอ่ืนๆ ได้มีโอกาสท าความ
เข้าใจบทเรียนส าคัญๆ ได้ โดยที่ครูผู้สอนไม่ต้องเสียเวลาในชั้นเรียนอธิบายเน้ือหาเดิมซ้ าแล้วซ้ าอีก 
 3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจ าลอง คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ที่เป็นการ
น าเสนอบทเรียนในรูปของการจ าลองแบบ ( Simulation) โดยการจ าลองสถานการณ์ ที่เหมือนจริง
ขึ้น และบังคับให้ผู้เรียนต้องตัดสินใจแก้ปัญหา ( problem-solving)   ในตัวบทเรียนจะมีค าแนะน า
เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้เรียน และแสดงผลลัพธ์ในการตัดสินใจนั้น ๆ ข้อดีของการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจ าลอง คือ การลดค่าใช้จ่ายและการลดอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้
จากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง 
 4. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม  คือ  บทเรียนทางคอมพิวเตอร์  ที่ท าให้ผู้ใช้มีความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน จนลืมไปว่าก าลังเรียนอยู่  เกมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาเป็นคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนประเภทที่ส าคัญประเภทหนึ่ง   เน่ืองจากเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่กระตุ้นให้เกิดความ
สนใจในการเรียน   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนี้นิยมใช้กับเด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไป
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   นอกจากนี้ยังสามารถน ามาใช้กับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา   
เพื่อเป็นการปูทางให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีกับการเรียนทางคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย 
 5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
สร้างแบบทดสอบ การจัดการสอบ การตรวจให้คะแนน ค านวณผลสอบ ข้อดีของการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ คือ การที่ผู้เรียนได้รับผลป้อนกลับโดยทันที 
(Immediate   Feedback) ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของการทดสอบที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไป นอกจากนี้ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณผลสอบก็ยังมีความแม่นย าและรวดเร็วอีกด้วย 
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 นอกจากนี้ สุคนธ์  สินธพานนท์ และคณะ (2545 : 167) ได้แบ่งประเภทคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไว้ดังนี ้
 1. การสอนแบบเฉพาะรายตัว มีลักษณะเป็นโปรแกรมบทเรียนที่เรียนแบบการสอนของ
ผู้สอนมีการแนะน าเรียน มีค าอธิบายเน้ือหาทฤษฎี เมื่อศึกษาจบแล้วมีค าถาม เป็นการทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจมีการแสดงผลป้อนกลับ มีการชมเชยถ้าท าถูกต้อง มีการเตือนถ้าท าผิด หรืออาจ
สั่งให้กลับไปอ่านใหม่นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนเพื่อให้ผู้สอน
ประเมินความรู้ของผู้เรียนได้ 
 2. การสร้างสถานการณ์จ าลอง โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะจ าลองสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริง ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงหรือโต้ตอบได้หลายวิธี เพื่อศึกษาผลที่
เกิดขึ้นจากการเลือกในวิธีนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และเห็นภาพพจน์ บทเรียนจะ
แสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวต่อเน่ืองท าให้เห็นขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน เช่น ปรากฏที่
เกิดขึ้นในการทดลองทางเคมี การทดลองทางชีววิทยา ลักษณะการเดินทางของแสง เป็นต้น 
 3. การแก้ปัญหาโจทย์ เช่น ในวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมจะก าหนด
โจทย์ปัญหาต่างๆ ให้ผู้เรียนฝึกคิด โดยน าเอากฎเกณฑ์ ทฤษฎี สูตรต่างๆ มาใช้แก้ปัญหา ผู้เรียนอาจ
ต้องทดเลขในกระดาษค าตอบก่อนที่จะเลือกข้อที่ถูกได้ และถ้าเป็นการค านวณที่สลับซับซ้อน
ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์อย่างดีจึงจะช่วยแก้ปัญหาได้ 
 4. บทสนทนาเป็นโปรแกรมการโต้ตอบพูดคุยระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนด้วยตัวอักษรหรือ
ภาพบนจอคอมพิวเตอร์แทนการใช้เสียง ผู้สอนจะตั้งปัญหาถามผู้เรียน และให้ผู้เรียนโต้ตอบ เช่น 
บทเรียนภาษาไทยอาจให้ผู้เรียนค้นหาว่าค าไหนหายไป ให้ผู้เรียนหามาใส่ให้ถูกต้อง 
 5. การสาธิต โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถสาธิตเหตุการณ์ต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับ
เหตุการณ์จริงซึ่งบางคร้ังเหตุการณ์นั้นๆ เป็นเหตุการณ์ไกลตัวที่ผู้เรียนไม่สามารถพบเห็นได้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น วงโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยจักรวาล คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถจะ
สาธิตได้ชัดเจน มีสีสันน่าสนใจและมีความสวยงาม มีการใส่เสียงให้ต่ืนเต้นเร้าใจซึ่งน่าสนใจกว่า
การสาธิตด้วยวิธีทั่วไป 
 6. การเล่นเกม โปรแกรมประเภทน้ีจะเร้าความสนใจของผู้เรียนมาก ผู้เล่นสามารถเลือก
เล่นคนเดียว หรือเล่นหลายคนก็ได้ มีการแข่งขัน มีการให้คะแนน มีการประกาศผลแพ้ชนะ และมี
การเสริมแรงการทดสอบ 
 7. การทดสอบ เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ผู้ท าโปรแกรมจะต้องค านึงถึงหลักใน
การท าข้อสอบ ความเที่ยงตรงของข้อสอบ มีการตรวจให้คะแนนและผู้สอนอาจใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสร้างคลังข้อสอบได้ 
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 และ ไพรพรรณ  บุญมา (2550 : 30) ได้สรุปประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ดังนี ้
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบการสอน ( Tutorial Instruction) บทเรียนจะเน้นการ
สรุปเนื้อหาที่นักเรียนควรจะมีความรู้ในเร่ืองนั้น เป็นการน าเสนอความรู้ใหม่หรือทบทวนความรู้
เดิม 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบการฝึกหัด ( Drill and Practice) บทเรียนจะน าเสนอ
เน้ือหาในในรูปของค าถามแล้วให้นักเรียนเป็นคนตอบ เมื่อนักเรียนตอบเสร็จคอมพิวเตอร์จะ
ประเมินค าตอบและป้อนข้อมูลย้อนกลับให้ทราบทันทีพร้อมกับบันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน 
 3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเจรจา ( Dialogue) บทเรียนจะน าเสนอเน้ือหาใน
รูปแบบการสนทนาระหว่างครูกับนักเรียนโดยการใช้ตัวอักษร ลักษณะของบทเรียนจะเป็นการตั้ง
ค าถามหรือการสอบถามนักเรียน 
 4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอน ( Game) บทเรียนจะน าเสนอเน้ือหาใน
รูปของการเล่นเกมที่มีความสนุกสนาน โดยคอมพิวเตอร์จะเป็นกรรมการตัดสิน เป็นผู้ร่วมเล่นเกม 
เก็บรวบรวมและประมวลผลคะแนน 
 5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจ าลองสถานการณ์ ( Simulation) บทเรียนจะ
น าเสนอเน้ือหาต่างๆ ในรูปแบการจ าลองสถานการณ์ให้นักเรียนสัมผัสเหตุการณ์ที่มีความใกล้เคียง
กับสถานการณ์จริงซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความรู้และความช านาญอย่างแท้จริง 
 6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบการทดสอบ ( Testing) บทเรียนจะน าเสนอเน้ือหา
ในรูปแบบการทดสอบความรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์จัดท าข้อสอบขึ้น มีการประมวลผลและ
สะท้อนความรู้ความสามารถของนักเรียนออกมาให้ทราบทันทีเมื่อท าแบบทดสอบเสร็จ 
 7. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบค้นพบสิ่งใหม่ ( Investigation) บทเรียนจะน าเสนอ
เน้ือหาในรูปของสถานการณ์ต่างๆ แล้วให้นักเรียนค้นหาค าตอบของสถานการณ์นั้น 
 8. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบแก้ปัญหา ( Problem Solving) บทเรียนจะน าเสนอ
ในรูปของปัญหา โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด การตัดสินใจ โดยใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ 
คอมพิวเตอร์จะท าการสุ่มข้อมูล 
 9. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบชาญฉลาด ( Intelligence CAI) บทเรียนจะน าเสนอ
ในรูปของโมเดลของการเรียนรู้ขึ้นโดยมีโปรแกรมหาเหตุผลหรือเพื่อใช้ในการโต้ตอบกันระหว่าง
เคร่ืองกับผู้เรียน 
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 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ใช้หลักการออกแบบการสอนด้วยเน้น
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยมีแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม  ทฤษฎีปัญญานิยม  ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ และทฤษฎีการออกแบบการสอนของ
กาเย่  (พรเทพ  เมืองแมน.  2544:102) 
 1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม พื้นฐานความคิดของนักจิตวิทยากลุ่มนี้ เชื่อว่าการเรียนรู้ของ
มนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก และการเรียนรู้เป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง โดยอาศัยหลักการของการกระท าที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดกันเพื่อให้
เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าหนึ่งและการตอบสนองอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เมื่อได้ตอบสนองสิ่งเร้าไป 
ผู้กระท าจะได้รับการเสริมแรงที่พึงพอใจจากการกระท าซ้ าอีก  
 2. ทฤษฎีปัญญานิยม พื้นฐานแนวคิดของนักคิดวิทยากลุ่มนี้จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับ
ขบวนการคิดของมนุษย์ก่อนการแสดงพฤติกรรมโดยเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการ
เรียนรู้น้ันเป็นผลจากการที่ผู้กระท าหรือผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การมีปฏิสัมพันธ์นั้น
เร่ิมต้นจากผู้เรียนได้รับรู้สิ่งแวดล้อมที่มาเร้า เมื่อรับรู้แล้ วก็จะใช้ขบวนการสร้าง ทางสมองที่มี
ประสบการณ์เดิม  เป็นพื้นฐานของการคิดเกิดความเข้าใจใหม่ที่เรียกว่า  การหยั่งรู้  ซึ่งอาจจะ
ประกอบด้วยอารมณ์และความรู้สึกในขณะนั้นโดยน ามาสรุปเป็นข้อตัดสินใจหรือเลือกที่จะท า
พฤติกรรมที่จะท าอย่างหนึ่งอย่างใด  โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเสริมแรงจากรายละเอียดดังกล่าว ซึ่ง
ทฤษฎีปัญญานิยมสามารถแบ่งออกเป็น  3  สาขา  ดังนี้ 
  2.1 กระบวนความคิดของผู้เรียนมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการพัฒนาการหรือวัย
ของผู้เรียน ผู้สอนต้องเข้าใจกระบวนการคิดแต่ละขั้นตอนเพื่อจัดการสอนให้เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน 
  2.2 ผู้เรียนสามารถควบคุมหรือก าหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและพร้อมที่จะเร่ิมลง
มือกระท าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้สอนจึงควรเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกใน
การเรียน 
  2.3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ควรเร่ิมจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก่อน แล้วจึงขยายผล
ไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ไกลตัวเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานในกระบวนการคิดการเข้าใจไปตามระดับ        
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541:53) 
 3. ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ มีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีปัญญานิยม เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า
โครงสร้างภายในของความรู้ที่มนุษย์มีอยู่นั้นจะมีลักษณะเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกันอยู่ระหว่างความรู้
ใหม่ๆ ที่ได้รับกับกลุ่มความรู้ที่มีอยู่เดิมจึงเกิดการเรียนรู้ใหม่ขึ้น 
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 รูเมลฮาร์ท  ( Rumelhart 1980:120 , อ้างใน จุฑาณี  บั้งเงิน. 2551 : 39 ) ให้ความหมายของ 
โครงสร้างความรู้ว่าเป็นโครงสร้างข้อมูลภายในสมองของมนุษย์ซึ่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับวัตถุ 
ล าดับเหตุการณ์ กิจกรรมต่างๆ เอาไว้ หน้าที่ของโครงสร้างความรู้ คือ การน าไปสู่การรับรู้ข้อมูล
หรือการเรียนรู้ใหม่ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เดิม นอกจากโครงสร้างความรู้จะ
ช่วยในการรับรู้และการเรียนรู้แล้ว โครงสร้างความรู้ยังช่วยในการระลึกถึงสิ่งต่างๆ ที่เคยเรียนรู้มา 
 4. ทฤษฎีการออกแบบการสอนของกาเย่ นอกจากจะต้องค านึงถึงทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
จิตวิทยาที่น ามาใช้ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว การน าเสนอรายละเอียดของ
เน้ือหาภายในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็เป็นเร่ืองหนึ่งที่ควรค านึงถึง    ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  4.1 เร้าความสนใจ  เป็นการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียน  ดังนั้นส่วนเร่ิมต้น
ของบทเรียน  ควรออกแบบให้ดึงดูดและเร้าความสนใจของผู้เรียน  อาจใช้ภาพ  สี  เสียง  ประกอบ
กัน  โดยสิ่งเร้าที่น ามาใช้ควรเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและน่าสนใจ  ซึ่งจะมีผลต่อความสนใจของผู้เรียน  
และเป็นการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมจะศึกษาเน้ือหาไปในตัว  การใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหว  การใช้สี  
และกราฟิกต่างๆ  นั้น  ควรค านึงถึงความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนด้วย 
  4.2  บอกวัตถุประสงค์  เป็นการบอกให้ผู้เรียนทราบประเด็นส าคัญของการเรียน  
ผู้เรียนจะสามารถมองเห็นเค้าโครงเร่ืองที่เรียน  และช่วยให้ผู้เรียนผสมผสานระหว่างแนวคิดย่อยกับ
แนวคิดหลัก  ซึ่งจะท าให้เกิดผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  การบอกวัตถุประสงค์มีทั้งการบอก
แบบกว้างๆ  หรือบอกเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมก็ได้โดยใช้ค าสั้นๆ  ได้ใจความ  เข้าใจง่าย เข้า
ช่วย  เช่น  กรอบ  ลูกศร  ไม่จ าเป็นต้องใช้ภาพเคลื่อนไหว 
  4.3 ทบทวนความรู้เดิม ในส่วนของเนื้อหาผู้เรียนอาจจะไม่มีพื้นฐานมาก่อน จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้ออกแบบบทเรียนควรหาวิธีการเพื่อที่จะประเมินความรู้เดิมก่อนที่จะรับความรู้ใหม่ 
นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ 
  4.4 การเสนอเน้ือหาใหม่ การเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับค าพูดประกอบเนื้อหาที่สั้น    
ได้ใจความเข้าใจง่าย เป็นหัวใจส าคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพราะการใช้ภาพประกอบ
จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาได้ง่ายขึ้น มีความคงทนในการจดจ าดีกว่าการใช้ค าพูด ค าอ่าน         
เพียงอย่างเดียว ภาพช่วยอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
  4.5 ชี้แนวทางการเรียนรู้ ผู้เรียนจะจ าได้ดีหากมีการจัดระบบเสนอเนื้อหาที่ดี และ
สัมพันธ์กับประสบการณ์หรือความรู้เดิม ผู้ออกแบบควรพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนน าความรู้เดิมมา
ใช้ในการศึกษาความรู้ใหม่และพยายามหาวิธีที่จะท าให้การศึกษาหาความรู้ใหม่ของผู้นั้นมีความ
กระจ่างเท่าที่ท าได้ แสดงให้ผู้เรียนได้เห็นความสัมพันธ์ของเน้ือหา ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นสิ่งย่อยว่า
มีความสัมพันธ์กับสิ่งใหม่อย่างไร 
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  4.6  กระตุ้นการตอบสนอง  มีทฤษฎีการเรียนรู้หลายทฤษฎี  กล่าวถึงประสิทธิภาพ
ของการเรียนรู้กับการมีส่วนร่วมในบทเรียน  หากผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมคิดร่วมกิจกรรม  และตอบ
ค าถามจะท าให้ผู้เรียนจดจ าได้ดีกว่าให้ผู้เรียนอ่านและคัดลอกข้อความเพียงอย่างเดียว  คอมพิวเตอร์
จัดเป็นสื่อ  2  ทาง  คือ  สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้  สามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้หลายลักษณะ  
ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  จดจ าบทเรียนได้ดีขึ้น  ผู้ออกแบบควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม
ต่างๆ  พยายามให้ผู้เรียนได้ตอบสนองด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
 ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีดี 
 บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2542 : 71-74) ได้กล่าวถึงลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จะใช้ประโยชน์ได้ดี เมื่อเป็นบทเรียนที่มีคุณภาพดี ซึ่งได้ให้ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่ดีไว้ 12 ประการดังนี้ 
 1. บทเรียนที่ดีควรท าให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  และเจตคติ  ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้และ
ผู้เรียนสามารถประเมินผลด้วยตนเองว่าบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
 2.  บทเรียนที่ดีควรเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนโดยต้องค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 3.  บทเรียนที่ดีควรปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนให้มากที่สุด  โดยมีประสิทธิภาพมากกว่าการ
เรียนหนังสือเพราะสามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้สองทาง 
 4.  บทเรียนที่ดีควรมีลักษณะการเรียนการสอนรายบุคคล  ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
หัวข้อที่ตนเองต้องการและสามารถข้ามบทเรียนที่ตนเองเข้าใจแล้วได้แต่ถ้าบทเรียนใดที่ศึกษาแล้ว
ไม่เข้าใจก็สามารถเรียนซ่อมเสริมจากข้อแนะน าได้ 
 5.  บทเรียนที่ดีควรค านึงถึงความสนใจของผู้เรียน  มีลักษณะเร้าความสนใจตลอดเวลา
เพื่อท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นตลอดเวลา 
 6.  บทเรียนที่ดีควรสร้างความรู้ทางบวกกับผู้เรียน  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน  
เกิดก าลังใจและสมควรอย่างยิ่งที่จะหลีกเลี่ยงการลงโทษ 
 7.  บทเรียนที่ดีควรสามารถแสดงผลย้อนกลับไปยังผู้เรียนได้  โดยเฉพาะผลย้อนกลับ
ทางบวกซึ่งจะสามารถให้ผู้เรียนชอบและไม่เบื่อหน่าย 
 8.  บทเรียนที่ดีควรเหมาะกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน  ควรปรับเปลี่ยนให้
ง่ายต่อกลุ่มผู้เรียน 
 9. บทเรียนที่ดีควรมีการประเมินผลปฏิบัติงานของผู้เรียนอย่างเหมาะสม                     
โดยหลีกเลี่ยงค าถามที่ง่ายเกินไปและตรงเกินไป  หลีกเลี่ยงค าถามที่ไร้ความหมาย  การตัดสิน
ค าตอบต้องชัดเจนไม่คลุมเครือและไม่เกิดความสับสนหรือขัดแย้งกับค าตอบ 
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 10.  บทเรียนที่ควรใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรทางการเรียนอย่างชาญ ฉลาด
โดยใช้สมรรถนะของคอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่  เช่น  ใช้การเคลื่อนไหวของภาพหรือตัวอักษร        
ใช้แสงหรือสีเน้นค าหรือข้อความที่ส าคัญ 
 11.  บทเรียนที่ดีควรได้รับการออกแบบที่เหมาะสมตามหลักการออกแบบการสอน  
 12.  บทเรียนที่ดีควรมีการประเมินผลทุก ๆ ด้าน เช่น  ประเมินผลผู้เรียน  ประเมิน
ประสิทธิภาพของบทเรียน  ความสวยงาม  ความตรง  และเจตคติของผู้เรียนเป็นต้น 
 นอกจากนั้น  สุคนธ์  สินธพานนท์  และคณะ  ( 2545 : 170 - 171)  ได้กล่าวถึงข้อดีของ
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า 
 1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนตามเอกัตภาพ  ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ค านึงถึงความแตกต่าง  
ระหว่างบุคคล  ผู้เรียนควบคุมวิธีการเรียนด้วยตนเอง 
 2.  มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ  ( Feedback)  ทันที บทเรียนมีสีสัน รูปร่างเคลื่อนไหว เสียง    
เร้าใจผู้เรียนรู้สึกตื่นเต้น ไม่เบื่อง่าย เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนและยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนซ้ า
กี่ครั้งก็ได้ตามความต้องการ 
 3.  นักเรียนเกิดการเรียนรู้และความเข้าใจเน้ือหามากขึ้น  แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น  เรียนรู้สิ่งที่
ง่ายไปยาก  ใช้ความคิดอย่างมีเหตุเพราะต้องคอยแก้ปัญหาตลอดเวลา 
 4.  ลดการสิ้นเปลืองเวลาของการเรียนลง  สอนไว้เร็วกว่าปกติและน าไปเรียนได้            
ทุกสถานที่ไม่ว่าที่โรงเรียนหรือที่บ้าน 
 5.  ผู้เรียนจะต้องรู้บทเรียนจึงจะผ่านบทเรียนได้  ไม่สามารถพลิกดูค าตอบก่อน  
 6.  ประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนได้โดยอัตโนมัติ  
 7.  ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีหลักการคิดอย่างเป็นระบบ  การท างานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ต้องอาศัยระบอบ  จึงมีผลท าให้ผู้เรียนรู้จักวางแผน  และแก้ปัญหาตามต้องโปรแกรมที่วางไว้ 
 ข้อจ ากัดของการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 1.  การเลือกใช้โปรแกรมที่น ามาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของศักยภาพของฮาร์ดแวร์ที่ใช้สร้าง  และที่จะน าบทเรียนไปใช้ 
 2.  ต้องค านึงถึงวุฒิภาวะของผู้เรียน  
 3.  ผู้สร้างบทเรียนจะต้องมีประสบการณ์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 4.  ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  
 5.  ผู้เรียนขาดทักษะการท างานเป็นทีม  ขาดการปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อน  
 6.  ผู้สอนและผู้เรียนต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  
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 และ ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541 ก : 12 ) กล่าวว่า  รากลึกของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
นั้นเกิดจากบทเรียน โปแกรมที่มีเพียงตัวหนังสือหรือภาพประกอบ  ได้พัฒนามาเป็นคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในรูปของมัลติมีเดีย  ที่มีสีสัน  ชีวิตชีวา  การตอบสนอง  ความตื่นเต้น เร้าใจ  ด้วยสื่อ
หลากหลายชนิดที่เป็นทั้งภาพนิ่ง  กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว  รูปแบบตัวหนังสือ  และเสียงประกอบ      
จึงท าให้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสมบูรณ์ในตัวเอง   ตอบสนองความสนใจ   ความต้องการของ
ผู้ใช้ได้ตลอดเวลาเป็นการส่งเสริมการใช้ศักยภาพในการเรียนของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคลโดยแท้ 
 ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541 : 31) ได้เสนอขั้นตอนการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ไว้ 7 ขั้นดังนี ้
  ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนการเตรียม  
  1. ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ คือการต้ังเป้าหมายว่าผู้เรียนจะสามารถใช้
บทเรียนนี้เพื่อศึกษาในเร่ืองใดและในลักษณะใด กล่าวคือ เป็นบทเรียนหลัก บทเรียนเสริม เป็น
แบบฝึกหัดเพิ่มเติม หรือเป็นแบบทดสอบ 
  2. รวบรวมข้อมูล หมายถึง การเตรียมความพร้อมทางด้านของทรัพยากรสารสนเทศ
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนเนื้อหา การพัฒนาและออกแบบบทเรียน และสื่อในการน าเสนอ 
  3. เรียนรู้เนื้อหา ผู้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เน้ือหาก็จะต้องหาความรู้ทางด้านการออกแบบบทเรียนหรือหากเป็นออกแบบบทเรียนก็จะต้องหา
ความรู้ทางด้านเนื้อหาควบคู่กันไป 
  4. สร้างความคิด คือ การระดมสมองนั่นเอง การระดมสมอง หมายถึงการกระตุ้นให้
เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นต่างๆ เป็นจ านวนมากจากทีมงานในระยะเวลา
อันสั้น 
  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน 
  1. ทอนความคิด เป็นการน าเอาความคิดทั้งหมดมาประเมินดูว่าข้อคิดใดที่น่าสนใจ 
การสอนความคิดเร่ิมจากการคัดเอาข้อคิดที่ไม่อาจปฏิบัติได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม หรือข้อคิดที่
ซ้ าซ้อนกันออกไปและรวบรวมความคิดที่น่าสนใจที่เหลืออยู่มาพิจารณาอีกครั้ง 
  2. วิเคราะห์งานและแนวคิด การวิเคราะห์งานเป็นการพยายามในการวิเคราะห์ขั้นตอน
เน้ือหาที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาจนท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ต้องการ ส่วนการวิเคราะห์แนวคิด คือ ขั้นตอน
ในการวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งผู้เรียนจะต้องศึกษาอย่างพินิจพิจารณาทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งเน้ือหาที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนและเนื้อหาที่มีความชัดเจนเท่านั้น 
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  3. ออกแบบบทเรียนขั้นแรก โดยการวิเคราะห์การเรียนการสอนจะประกอบไปด้วย
การก าหนดประเภทของการเรียนรู้ ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การก าหนดขั้นตอนและ
ทักษะที่จ าเป็น การก าหนดปัจจัยหลักที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแต่ละ
ประเภท การจัดระบบความคิดเพื่อให้ได้มาซึ่งการออกแบบล าดับของบทเรียนที่ดีที่สุด 
  4. ประเมินและแก้ไข การออกแบบการประเมินน้ันเป็นสิ่งที่จะต้องท าอยู่เร่ือยเป็น
ระยะๆ ระหว่างออกแบบไม่ใช่หลังจากการออกแบบโปรแกรมเสร็จแล้วเท่านั้น หลังจากการ
ออกแบบแล้วจึงควรที่จะมีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและโดย
ผู้เรียนซักรอบหนึ่งเสียก่อน 
  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนการเขียนผังงาน 
  ผังงาน คือ ชุดของสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งอธิบายขั้นตอนการท างานของโปรแกรม        
ในการเขียนผังงานเป็นสิ่งส าคัญทั้งนี้ก็เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดีจะต้องมีปฏิสัมพันธ์         
อย่างสม่ าเสมอ และปฎิสัมพันธ์นี้จะถูกถ่ายทอดอ อกมาได้อย่างชัดเจนที่สุดในรูปของสัญลักษณ์      
ซึ่งจะแสดงกรอบของการตัดสินใจและกรอบเหตุการณ์ 
  ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ด 
  การสร้างสตอร่ีบอร์ด เป็นขั้นตอนของการเตรียมการน าเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้ง
สื่อในรูปแบบมัลติมีเดียต่างๆ ลงในกระดาษ เพื่อให้น าเสนอข้อความและสื่อในรูปแบบต่างๆ 
เหล่านี้เป็นไปอย่างเหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
  ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นตอนการสร้าง / เขียนโปรแกรม 
  ผู้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะต้องรู้จักเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสม 
การใช้โปรแกรมช่วยสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสร้างนั้น ผู้ใช้จะได้มาซึ่งงานตรงกับความ
ต้องการและลดเวลาในการสร้างได้ในส่วนหน่ึง 
  ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการเรียน 
  เอกสารประกอบการเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เอกสารประกอบการเรียนอาจแบ่งได้
เป็น 4 ประเภท คือ คู่มือการใช้ของผู้เรียน คู่มือการใช้ของผู้สอน คู่มือส าหรับแก้ปัญหาเทคนิคต่างๆ 
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทั่วๆ ไป เช่น ใบงาน 
  ขั้นตอนท่ี 7 ขั้นตอนการประเมินและแก้ไขบทเรียน 
  บทเรียนเอกสารประกอบทั้งหมดควรได้รับการประเมินในส่วนของการน าเสนอและ
การท างานของบทเรียน ส่วนของการน าเสนอน้ันผู้เรียนควรจะท าการประเมินคือผู้ที่มีประสบการณ์
ในการออกแบบมาก่อน การประเมินการท างานของบทเรียนนั้นผู้ออกแบบควรที่จะท าการสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนในขณะที่ใช้บทเรียนหรือสัมภาษณ์ผู้เรียนหลังการใช้บทเรียน นอกจากนี้ยัง
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อาจทดสอบความรู้ผู้เรียนหลังจากที่เรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นๆ แล้ว โดยผู้เรียนจะต้อง    
มาจากผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนนี้อาจครอบคลุมการทดสอบน าร่องและการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญได ้
 นอกจากนี้ ประวิทย์   สิมมาทัน  (2546 :25) ยังได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ดังนี้ 
  1. ศึกษาหลักสูตร เพื่อที่จะทราบรายละเอียดของเน้ือหาวิชา พื้นความรู้และความ
พร้อมของผู้เรียนเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนและประกอบการสร้างบทเรียน 
  2. ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือสิ่งที่คาดหวังของหลักสูตรเพื่อก าหนด
รูปแบบและลักษณะของการน าเสนอเนื้อหาและกิจกรรม 
  3. วิเคราะห์เนื้อหา  จัดท าแผนภูมิข่ายงานให้มีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน  แสดงล าดับ
ก่อนหลังของหัวข้อเร่ืองต่างๆ  อย่างสมบูรณ์ 
  4. จัดแบ่งเน้ือหาออกเป็นส่วนย่อยๆ  
  5. สร้างข้อความในแต่ละกรอบเนื้อหาที่ก าหนดไว้  ข้อความของกรอบควรสัมพันธ์
กับเน้ือหาและหน้าที่ของแต่ละกรอบเนื้อหา 
  6.  เข้ารหัสตามโปรแกรมที่ตั้งไว้  ซึ่งต้องแปลงรหัสตามโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้  
ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้  เช่น  Authorware  หรือ  Tool  Book   
  7.  ป้อนบทเรียนเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลา  และทักษะทาง
คอมพิวเตอร์พอสมควรในการสร้างบทเรียน  ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเร่ืองการสร้าง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  Macromedia Authorware   
  8.  ตรวจสอบความเรียบร้อยของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหาตามแผนที่ก าหนดไว ้
  9.  ท าการทดลองใช้กับผู้เรียนเพื่อหาข้อบกพร่องเพื่อแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง  
  10.  น าไปใช้จริงเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน  
  11.  ติดตามผล  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
 การหาประสิทธิภาพ 

 เผชิญ กิจระการ (2544 : 46-51) กล่าวว่า การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนใด  
ๆ มีกระบวนการที่ส าคัญอยู่  2 ขั้นตอน  ได้แก่  ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหา
ประสิทธิภาพเชิงเหตุผล  (Rational Approach) และขั้นตอนการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหา
ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์  (Empirical Approach) ทั้งสองวิธีนี้ต้องท าควบคู่กันไป  จึงจะมั่นใจได้ว่า  
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สื่อหรือเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพจะเป็นที่ยอมรับได้  ดัง
รายละเอียดดังน้ี 

 วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ (Empirical Approach) 
 วิธีการน้ีจะน าสื่อไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย  การหาประสิทธิภาพของสื่อ  เช่น 
บทเรียนคอมพิวเตอร์  (CAI) บทเรียนโปรแกรม  ชุดการสอน  แผนการสอน  แบบฝึกทักษะเป็นต้น  
ส่วนมากใช้วิธีการหาประสิทธิภาพด้วยวิธีนี้ ประสิทธิภาพที่วัดส่วนใหญ่ จะพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์
การท าแบบฝึกหัดหรือกระบวนการเรียนหรือแบบทดสอบย่อย  โดยแสดงเป็นค่าตัวเลข  2 ตัว เช่น  
E1 / E2 = 80/80, E1 / E2 = 85/85, E1 / E2 = 90/90 เป็นต้น 
  เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ  (E1 / E2) มีความหมายแตกต่างกันหลายลักษณะในที่นี้    
จะยกตัวอย่าง E1 / E2 = 80/80 ดังนี ้
   1. เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่  1 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ ผู้เรียนทั้งหมดท า
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบย่อยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80 ถือเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ  
ส่วนตัวเลข  80 ตัวหลัง (E2) คือ ผู้เรียนทั้งหมดที่ท าแบบทดสอบหลังเรียน  (Posttest) ได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 80 ส่วนการหาค่า E1 และ E2 ใช้สูตรดังนี้ 
 

   E1     =      100
A

X





  

 
  เมื่อ      E1       แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
      X     แทน   คะแนนรวมของแบบฝึกหัดหรืองาน 
       A          แทน   คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดหรืองานของทุกตอนรวมกัน 
        N         แทน  จ านวนผู้เรียน 
 

   E2     =      100

F







   

 
  เมื่อ      E2        แทน    ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
      F        แทน    คะแนนรวมจากแบบฝึกหัดหลังเรียน 
        B          แทน    คะแนนเต็มของข้อสอบหลังเรียน 
       N          แทน    จ านวนผู้เรียน 
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   2. เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่ 2 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ จ านวนผู้เรียนร้อยละ  
80 ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ได้คะแนนร้อยละ  80 ทุกคน ส่วนตัวเลข  80 ตัวหลัง (E2) คือ 
ผู้เรียนทั้งหมดที่ท าแบบทดสอบหลังเรียนครั้งนั้นได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80 เช่น มีผู้เรียน 40 คน 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด คือ 32 คน แต่ละคนได้คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนถึงร้อยละ  80 
(E1) ส่วน 80 ตัวหลัง (E2) คือ ผลการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด  (40 คน) ได้คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 80 
   3. เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่  3 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมดท าแบบทดสอบหลังเรียน  (Posttest) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80 ส่วนตัวเลข  80 ตัวหลัง (E2) 
คือ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80 ที่ผู้เรียนท าเพิ่มขึ้นจากแบบทดสอบหลังเรียน  (Posttest) โดยเทียบกับ
คะแนนที่ท าได้ก่อนเรียน  (Pretest) ยกตัวอย่าง  ตัวเลข 80 ตัวหลัง (E2) ดังนี้ สมมุติผู้เรียนทั้งหมดท า
แบบทดสอบก่อนเรียน  (Pretest) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  10 แสดงว่า แตกต่างจากคะแนนเต็ม  (ร้อย
ละ 100) เท่ากับ 90 ถ้าผู้เรียนทั้งหมดท าแบบทดสอบหลังเรียน  (Posttest) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  85 
แสดงว่า ความแตกต่างของ  2 คร้ังนี้ (ก่อนเรียนกับหลังเรียน ) เท่ากับ 85 – 10 = 75 ดังนั้น ค่าของ    

E2 = 100
90

75








 = 83.33 % ถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (E2 = 80) 

   4. เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่  4 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ ผู้เรียนทั้งหมดท า
แบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80 ส่วนตัวเลข  80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง  ผู้เรียน
ทั้งหมดท าแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละข้อถูกมีจ านวนร้อยละ  80 (ถ้าผู้เรียนท าข้อสอบข้อใดถูกมี
จ านวนผู้เรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แสดงว่า สื่อไม่มีประสิทธิภาพ  และชี้ให้เห็นว่า  จุดประสงค์ที่ตรงกับ
ข้อน้ันมีความบกพร่อง) 
  กล่าวโดยสรุปว่า  เกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนจะนิยมตั้ง
เป็นตัวเลข  3 ลักษณะ คือ 80/80 , 85/85 และ 90/90 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวิชาและเน้ือหาที่
น ามาสร้างสื่อนั้น  ถ้าเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากก็อาจต้ังเกณฑ์ไว้  80/80 หรือ 85/85 ส าหรับวิชาที่มี
เน้ือหาง่าย  ก็อาจต้ังเกณฑ์ไว้  90/90 เมื่อค านวณแล้ว  ค่าที่ถือได้ว่าใช้ได้  คือ 87.5/87.5 หรือ 87.5/90 
เป็นต้น 
  ประสิทธิภาพของสื่อและเทคโนโลยีการสอน  จะมาจากผลลัพธ์ของการค านวณ  E1 
และ  E2 เป็นตัวเลขตัวแรกและตัวหลังตามล าดับ  ถ้าตัวเลขเข้าใกล้  100 มากเท่าไรยิ่งถือว่ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  เป็นเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาการรับรองประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน
ส่วนแนวคิดในการหาประสิทธิภาพที่ควรค านึง มีดังนี้ 
   1. สื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น ต้องมีการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อ
การเรียนการสอนอย่างชัดเจนและสามารถวัดได้ 
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   2. เน้ือหาของบทเรียนที่สร้างขึ้น  ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาตาม
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
   3. แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ  ต้องมีการประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์ของการสอนที่ได้วิเคราะห์ไว้ ส่วนความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบควรมีการวิเคราะห์เพื่อน าไปใช้ก าหนดค่าน้ าหนักของคะแนนในแต่ละข้อค าถาม 
   4. จ านวนแบบฝึกหัดต้องสอดคล้องกับ จุดประสงค์ และ ต้องมีแบบฝึกหัดและข้อ
ค าถามในแบบทดสอบครอบคลุมทุกจุดประสงค์ของการสอน  จ านวนแบบฝึกหัดและข้อค าถามใน
แบบทดสอบไม่ควรน้อยกว่าจ านวนจุดประสงค์ 
  จะเห็นได้ว่า  การค านวณหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนนี้  เป็นผลรวมของการ
หาคุณภาพ  (Quality) ทั้งเชิงปริมาณที่แสดงเป็นตัวเลข  (Quantitative) และเชิงคุณภาพ  (Qualitative) 
ที่แสดงเป็นภาษาที่เข้าใจ  ดังนั้นประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนในที่นี้จึงเป็นองค์รวมของ
ประสิทธิภาพ  (Efficiency) ในความหมายของการท าในสิ่งที่ถูก  (Do the Thing Right) นั้นหมายถึง  
การเรียนอย่างถูกต้องตามกระบวนการของการเรียนด้วย  CAI และ  การมีประสิทธิผล  
(Effectiveness) ในความหมายของการท าสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น  (Get the Right Thing Done) นั้น
หมายถึง ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ถูกต้องถึงระดับเกณฑ์ที่คาดหวัง  ทั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลนั้นจะน าไปสู่การมีคุณภาพ  ซึ่งมักนิยมเรียกรวมกันเป็นที่เข้าใจสั้น  ๆ ว่า
ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 นักวัดผลการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้  
 ชวาล  แพรัตกุล ( 2516 : 15-17 ) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              
เป็นความส าเร็จทางด้านความรู้ ทักษะและความสามารถทางต่างๆ ของสมองนั้นคือ สัมฤทธิ์ผล
ทางการเรียน ควรจะประกอบไปด้วยสิ่งส าคัญอย่างน้อย 3 สิ่ง คือ ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ของสมองด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ  สุธรรม์   จัมหอม ( 2526 : 89 ) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนว่า ผลของการเรียนการสอน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และความสามรถในด้านต่างๆ          
ที่นักเรียนได้รับการอบรบสั่งสอนของครูรวมเรียกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และไพศาล           
หวังพานิช (2526 : 89 ) ได้ให้ความหมายว่า  ผลสัมฤทธิ์หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
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ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์เรียนรู้ ที่เกิดจากการฝึกอบรมหรือจากการสอน 
 สรุปได้ว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็คือ ผลของการเรียนการสอนที่เกิดจากความรู้ ทักษะ
ความสามรถในด้านต่างๆ ของนักเรียนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การ
เรียนรู ้
 Wilson ( 1971 : 643 – 696 ) ได้แบ่งพฤติกรรมการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาออกเป็น 2 ด้าน 
  1.  พฤติกรรมด้านความรู้และความคิด  (Cognitive Domain) 
  2.  พฤติกรรมด้านความรู้สึก (Affective Domain) 
 ส าหรับพฤติกรรมด้านความรู้สึกและการคิด (Cognitive Domain) แบ่งออกเป็น 4 ระดับ
คือ 
  1.  ความรู้ ความจ า ด้านการคิดค านวณ  (Computation) เป็นพฤติกรรมในระดับนี้ถือว่า 
เป็นพฤติกรรมที่อยู่ในระดับต่ าสุด  แบ่งออกเป็น 3 ขั้น  ดังนี ้
   1.1  ความรู้  ความจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) เป็น
ความสามารถที่ระลึกถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ที่นักเรียนเคยได้รับการเรียนการสอนมาแล้ว ค าถาม        
จะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ตลอดจนความรู้พื้นฐานซึ่งนักเรียนได้สะสมเป็นระยะเวลานาน 
   1.2 ความรู้ความจ าเกี่ยวกับศัพท์และนิยาม (Knowledge of Terminology) เป็น
ความสามารถในการระลึกหรือจ าศัพท์และนิยามต่างๆ ได้ โดยค าถามอาจจะถามโดยตรงหรือโดย
อ้อมก็ได้แต่ต้องอาศัยการคิดค านวณ 
   1.3 ความสามารถในการใช้กระบวนการคิดค านวณ (Ability of carry Out 
Algorithms) เป็นความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริงหรือนิยามและกระบวนการที่ได้เรียนมาแล้ว  
มาคิดค านวณตามล าดับขั้นตอนที่เคยเรียนรู้มาแล้ว  ข้อสอบที่วัดความ รู้ด้านน้ีต้องเป็นโจทย์ง่าย 
คล้ายคลึงกับตัวอย่าง นักเรียนไม่ต้องพบกับความยุ่งยากในการในการตัดสินใจ                      
เลือกใช้กระบวนการ 
  2. ความเข้าใจ (Comprehension) 
  เป็นพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมระดับความรู้ความจ าเกี่ยวกับการคิดค านวณ
แต่ซับซ้อนมากขึ้นแบ่งได้เป็น 6 ขั้นดังนี ้
   2.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับมโนคติ (Concept) เป็นความสามารถที่ซับซ้อนกว่าความรู้
ความจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เพราะมโนคติเป็นนามธรรมซึ่งประมวลจากข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งต้อง
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อาศัยการตัดสิงใจในการตีความหรือยกตัวอย่างของมโนคตินั้น สามารถท าได้โดยใช้ ทักษะการพูด
ของตนเรียนในชั้นเรียน มิฉะนั้นจะเป็นเพียงการวัดความจ าเท่านั้น 
   2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎทางคณิตศาสตร์และสรุปอ้างอิงเป็นกรณี
ทั่วไปเป็นความสามารถน าหลักการกฎและความเข้าใจ 
    2.2.1 เกี่ยวกับมโนคติไปสัมพันธ์กับโจทย์ปัญหาจึงได้แนวทางในการ
แก้ปัญหาถ้าค านั้นเป็นค าถามที่เกี่ยวกับหลักการและกฎที่นักเรียนเพิ่งเคยพบเป็นคร้ังแรกอาจจัดเป็น
พฤติกรรมในระดับการวิเคราะห์ก็ได้ 
    2.2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Structure) 
ค าถามที่วัดพฤติกรรมระดับนี้เป็นค าถามที่วัดเกี่ยวกับสมบัติของระบบจ านวนและโครงสร้าง      
ทางคณิตศาสตร์ 
    2.2.3 ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปัญหาจากแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่ง  
(Ability to Transform problem Element From One Mode to Another) เป็นความสามารถ              
ในการแปลข้อความที่ก าหนดให้เป็นข้อความใหม่หรือภาษาใหม่ เช่น แปลจากภาษาพูดให้เป็นรูป
สมการซึ่งมีความหมายคงเดิมโดยไม่รวมถึงกระบวนการคิดค านวณ (Algorithms) หลังจากแปลแล้ว
อาจกล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมกับความเข้าใจ 
   2.3 ความสามารถในการติดตามแนวของเหตุผล (Ability to Follow a Line of 
Reasoning) เป็นความสามารถในการอ่านและความเข้าใจข้อความทางคณิตศาสตร์ซึ่งต่างไปจาก
ความสามารถในการอ่านทั่วๆไป 
   2.4 ความสามารถในการอ่านและตีโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  (ability  to  read  
and  interpret   a  problem)  ข้อสอบที่วัดความสามารถในข้อนี้อาจดัดแปลงจากข้อสอบที่วัด 
   2.5 ความสามา รถ ในขั้นอื่นๆโดยให้นักเรียนอ่านและตีความโจทย์ปัญหา             
ซึ่งอาจอยู่ในรูปของข้อความตัวเลข  ข้อมูลทางสถิติหรือกราฟ 
  3.  การน าไปใช้  (Application) 
  ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่นักเรียนคุ้นเคย  เพราะคล้ายปัญหาที่
นักเรียน ประสบในระหว่างเรียนหรือแบบฝึกหัดที่นักเรียนเลือกกระบวนการแก้ปัญหาและด าเนิน
แก้ปัญหาได้ไม่ยาก  พฤติกรรมในระดับแบ่งออกเป็น 4  ขั้นคือ 
   3.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาคล้ายกับปัญหาที่ประสบอยู่ระหว่างเรียน
(Ability to Solve Routine Problem) นักเรียนต้องอาศัยความสามารถในระดับในระดับความเข้าใจ
และเลือกกระบวนการในการแก้ปัญหาจนได้ค าตอบออกมา 
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   3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to Make Comparisons) เป็น
ความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด เพื่อสรุปตัดสินใจ ซึ่งในการแก้ปัญหา
ขั้นนี้อาจต้องใช้วิธีการค านวณและจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความสามาร ถในการ
คิดอย่างมีเหตุผล 
   3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล (Ability to Analyze Data) เป็น
ความสามารถในการตัดสินใจอย่างต่อเน่ืองในการหาค าตอบจากข้อมูลที่ก าหนดให้ ซึ่งอาจต้อง
อาศัยการแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง พิจารณาว่าอะไรคือข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม
มีปัญหาอ่ืนใดบ้างที่อาจเป็นตัวอย่างในการหาค าตอบของปัญหาที่ก าลังประสบอยู่ หรือต้องแยก
โจทย์ออกพิจารณาเป็นส่วนๆ มีการตัดสินใจหลายคร้ังต่อเน่ืองตั้งแต่ต้นจนได้ค าตอบหรือผลลัพธ์  
ที่ต้องการ 
   3.4  ความสามารถในการมองเห็นแบบ ลักษณะโค รงสร้างที่เหมือนกันและการ
สมมาตร(Ability to Recognize, Patterns and Symmetries) เป็นความสามารถที่ต้อง อาศัยพฤติกรรม
อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่การระลึกถึงข้อมูลที่ก าหนดให้ การเปลี่ยนรูปปัญหา การจัดกระท ากับข้อมูลและ
การระลึกถึงความสัมพันธ์ นักเรียนต้องส ารวจหาสิ่งที่คุ้นเคยจากข้อมูลหรือสิ่งที่ก าหนดจากโจทย์
ปัญหาที่พบ 
  4. การวิเคราะห์ (Analysis) 
  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาที่นักเรียนไม่เคยเห็นหรือไม่เคยท าแบบฝึกหัด      
มาก่อนส่วนใหญ่เป็นโจทย์พลิกแพลง แต่ก็อยู่ในขอบเขตของวิชาที่เรียน  การแก้โจทย์ปัญหา
ดังกล่าวต้องอาศัยความรู้ที่ได้เรียนมารวมกับความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกันเพื่อแก้ปัญหา
พฤติกรรมในระดับนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมขั้นสูงสุดของการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์            
ซึ่งต้องใช้สมรรถภาพสมองระดับสูง  แบ่งออกเป็น  5  ขั้น  คือ 
   4.1  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ที่ไม่เคยประสบมาก่อน  (Ability  to  
Solve  Noroutine  Problems)  ค าถามในขั้นน้ีเป็นค าถามที่ซับซ้อน  ไม่มีในแบบฝึกหัดหรือตัวอย่าง  
ไม่เคยเห็นมาก่อน  นักเรียนต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับความเข้าใจ  มโนคติ  นิยาม  
ตลอดจนทฤษฏีต่าง  ๆ  ที่เรียนมาแล้วเป็นอย่างดี 
   4.2  ความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์   (Ability to Discover Relationships) 
เป็นความสามารถในการจัดส่วนต่าง ๆ ที่โจทย์ก าหนดให้ใหม่ แล้วสร้างความสัมพันธ์ขึ้นใหม่เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหา แทนการจ าความสัมพันธ์เดิมที่เคยพบมาใช้กับข้อมูลชุดใหม่เท่านั้น 
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   4.3  ความสามารถในการพิสูจน์  (Ability to Construct Proofs) เป็นความสามารถ
ในการพิสูจน์โจทย์ปัญหาที่ไม่เคยเห็นมาก่อน นักเรียนจะต้องอาศัยนิยามทฤษฏีต่าง ๆ ที่เรียน
มาแล้วมาช่วยในการแก้ปัญหา 
   4.4  ความสามารถในการวิจารณ์การพิสูจน์   (Ability   to  Criticize  Proofs) 
ความสามารถในขั้นน้ีเป็นการใช้เหตุที่ควบคู่กับความสามารในการเขียนพิสูจน์  แต่ความสามารถ
ในการเขียนวิจารณ์เป็นพฤติกรรมที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่า  ความสามารถในขั้นน้ีต้องการให้นักเรียน
มองเห็นและเข้าใจการพิสูจน์น้ันว่าถูกต้องหรือไม่  มีตอนใดผิดพลาดไปจากมโนคติ  หลักการ  กฎ  
นิยามและวิธีการทางคณิตศาสตร์ 
   4.5  ความสามารถเกี่ยวกับการสร้างสูตร  และทดสอบความถูกต้องของสูตร  
(Ability   to Formulate and Validate Generalization) นักเรียนต้องสามารถสร้างสูตรขึ้นมาใหม่โดย
ให้สัมพันธ์กับเร่ืองเดิมและต้องสมเหตุสมผลด้วย นั้นคือ การถามให้หาและพิสูจน์ประโยค         
ทางคณิตศาสตร์ 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดได้ว่าเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่น ามาใช้
ในการประเมินประสิทธิภาพของกา รสอนอย่างกว้างขวาง  ท าให้ผู้วิจัยสนใจท าการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์  
ช่วยสอน 
 หลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการวัดผลการศึกษา  ซึ่งจะมีประสิทธิภาพและได้ผล
ตามจุดมุ่งหมายควรปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้ 
 1. วัดให้ตรงตามจุดประสงค์  
 ในการวัดควรจะให้ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการจะวัดเพื่อจะได้แปลความหมาย          
ให้ถูกต้องและไม่ผิดพลาดในการน าไปใช้ต่อไป  ซึ่งความผิดพลาดที่ท าให้การวัดไม่ตรงตาม
จุดประสงค์ 
  1.1  ความไม่เข้าใจในคุณลักษณะที่ต้องการ  
  1.2  ใช้เคร่ืองมือไม่สอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด  
  1.3  วัดไม่ครบถ้วน  
  1.4  เลือกกลุ่มตัวอย่างได้เหมาะสม  
 2. ใช้เคร่ืองมือดี  มีคุณภาพในการวัดผลการศึกษา  เคร่ืองมือต้องมีคุณภาพเพื่อผลที่ได้
จากการวัดจะสามารถเชื่อถือ  ได้และคะแนนที่ได้จากการวัดสามารถแปรผลได้ถูกต้อง 
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 3. มีความยุติธรรม  การวัดผลทางการศึกษาซึ่งจัดไว้เป็นการวัดตัวแปรทางด้านจิตวิทยา
หรือทางสังคมศาสตร์  ถ้าจะให้ดีต้องมีความยุติธรรม  สิ่งที่ถูกต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไป
เหมือน ๆ  กัน  ไม่มีการล าเอียงหรือเลือกที่รักมักที่ชัง 
 
ความพึงพอใจ 
 
 ดังที่ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์ความพึงพอใจไว้ว่า ความรู้สึกของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซึ่งมีนักศึกษา นักวิชาการได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ
ไว้หลายทัศนะดังนี้ 
 Davis (1987 : 81) ได้ให้ความหมาย พฤติกรรมของความพึงพอใจของมนุษย์ว่า เป็นความ
พยายามที่จะขจัดความตึงเครียด (Tension) หรือความกระวนกระวาย ( Discomfort) หรือภาวะไม่ได้
ดุลยภาพ ( Unequal) ในร่างกายเมื่อมนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปได้แล้วย่อมจะได้รับ    
ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนต้องการ 
 โยธิน  ศันสนยุทธและคณะ (2533 : 19 อ้างใน ไพ รพรรณ บุญมา ; 2550 : 59-60) ได้
กล่าวถึงความพึงพอใจว่ามาจากความต้องการของมนุษย์ ( Human Needs) ซึ่ง Maslo ได้แบ่งล าดับ
ขั้นตอนของความต้องการของมนุษย์ไว้ตามรูปดังนี้ 
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ความ 
ต้องการ 
จะได้ความ 

ส าเร็จตามความนึกคิด 
(Self-Actualization Needs) 

 
ความต้องการท่ีจะได้รับการยกย่อง 

ในสังคม  (Esteem-Needs) 
 

ความต้องการทางสังคม 
(Social Needs) 

 
ความต้องการความปลอดภัย 

(Safety Needs) 
 

ความต้องการของร่างกาย 
(Physiological Needs) 

 
 
 ความพึงพอใจเป็นทัศนคติอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็น
รูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตได้จากการแสดงออก    
ที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนจึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรงแต่สามารถวัดโดยอ้อมโดยการ
วัดความรู้สึก ความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นแทนและการแสดงความคิดเห็นน้ันจะต้องตรงกับ
ความรู้สึกที่แท้จริง จึงจะสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525 (2538 : 600) กล่าวว่า “พึง” เป็นค าช่วยกริยาอ่ืน หมายความว่า “ควร ” เช่น พึงใจ 
หมายความว่า พอใจ ชอบใจ และค าว่า “พอ” หมายความว่า เท่าที่ต้องการ เต็มความต้องการ 
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 ดังนั้นมนุษย์เราจะแสวงหาความสุข ความพึงพอใจให้กับตนเองก่อนเสมอ สิ่งใดก็ตาม    
ที่ตนชอบ ปรารถนาและพอใจแล้วก็จะมีแนวโน้มเข้าหาสิ่งนั้น หรืออาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่สร้างความ
พึงพอใจส่วนใหญ่จะท าให้บุคคลเกิดความสบายหรือสนองความต้องการของเขานั้นเอง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสขึ้น โดยเป็นการวัดโดยอ้อม ซึ่งยึดหลักการสร้าง
ตามแบบสอบถามความพึงพอใจของ ลิเกต( Likert’s Method) ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ 
(2543: 90-91) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 พิมพ์พร  ฟองหล่ า (2547 : บทคัดย่อ ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการทดลองใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ค 012 เร่ืองฟังก์ชั้นตรีโกณมิติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองฟังก์ชันตรีโกณมิติมี
ประสิทธิภาพ 83.32/81.88 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีปกติ มีความแตกต่างกัน อย่าง             
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ 
 สุทธิสันต์ิ  ล าพงษ์เหนือ (2547 : บทคัดย่อ) ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ืองระบบจ านวนเต็มส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน่วยที่ 1, 2, 3, 4 และ 
5 มีประสิทธิภาพ  E1/E2 เท่ากับ  86.00/81.60, 87.10/86.60, 82.80/87.50, 87.70/87.50 และ  
86.60/83.30 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 80/80 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนครั้งที่ 1 และคร้ังที่ 2 ระยะห่างกัน 4 
สัปดาห์ พบว่าการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความคงทนของการเรียนรู้ และ
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นวิธีการที่สามารถ
แก้ปัญหารายบุคคลได้ โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 รุจิเรข   ปราชญากุล  (2540 : 49) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เร่ือง “ระบบสมการ ” โดยใช้สื่อประสมกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์           
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เร่ือง “ระบบสมการ ” ที่เรียนจากการสอนโดยการใช้สื่อประสมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่สอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 รุ่งรัตน์  นภาคณาพร  (2544 : บทคัดย่อ ) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
มัลติมีเดีย  วิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง  พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3              
โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระหว่างกลุ่มทดลองที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดียกับกลุ่มที่เรียนจากการสอนตามปกติ  และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี  โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จากห้อง
ที่มีผลการเรียนระดับกลาง  คือ มีทั้งนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  และอ่อนคละกันจ านวน  2 ห้อง แล้วสุ่ม
เป็นกลุ่มทดลอง  1 ห้อง จ านวน 38 คน และกลุ่มควบคุม  1 ห้อง จ านวน 41 คน ผลปรากฏว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลอง  และกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติและกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี 
 อดิพล  มูลอามาตย์  (2544 : บทคัดย่อ ) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง      
เลขยกก าลัง  วิชาคณิตศาสตร์  ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ผลปรากฏว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์     
ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 78/78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  75/75 ที่ตั้งไว้ และค่าดัชนี ประสิทธิผล
อยู่ในระดับ .60 ซึ่งสูงกว่าค่าดัชนีประสิทธิผล .50 ที่ตั้งไว้  
 วุฒิธรรม  สวัสดีผล  (2544 : 51-52) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง    
ปริมาณเชิงซ้อน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง ปริมาณเชิงซ้อนกับการสอนปกติ  โดย
ก าหนดสมมติฐานให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดขึ้นจากวิธีการเรียนการสอนทั้ง  2 วิธี ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  จ านวน 
72 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่มประชากร  96 คน เพื่อแบ่งออกเป็น  3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1       
ใช้ส าหรับทดลองหาประสิทธิภาพจ านวน 24 คน กลุ่มที่ 2 ใช้ส าหรับเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็นกลุ่มทดลองจ านวน  24 คน และกลุ่มที่  3 ใช้ส าหรับการเรียนการสอนปกติเป็นกลุ่ม
ควบคุม จ านวน 24 คน ผลปรากฏว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  
86.92/80.13 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 สุรินทร์  ข าตุ้ม (2545 : 61) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการคิดและการ
ตัดสินใจ เร่ือง ก าหนดการเชิงเส้น  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยวิธีการบรรยายและ
ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย         
ได้แก่ นักศึกษาสถาบันราชภัฎเชียงราย  จ านวนหมู่การเรียน 2 หมู่เรียน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย                          
(Simple random Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างเพื่อการทดลองครั้งนี้  หมู่เรียนแรกใช้ทดลองครั้งที่  1 
(กลุ่ม 5 คน) และคร้ังที่  2 (กลุ่ม 10 คน) และหมู่เรียนที่สองใช้ทดลองครั้งที่  3 โดยสุ่มผู้เรียน
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจ านวน  20 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน  20 คน และใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มแบบจับคู่  ผลปรากฏว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมโดยภาพรวมในระดับ
มาก และมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  คือความสะดวกในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และมีความเหมาะสมในการเสริมแรง  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ  80/80 
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่า
ผู้เรียนด้วยวิธีการบรรยายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  .01 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากที่สุด  คือ การทราบผลการเรียนของตนเองได้ทันที หลังการเรียนรู้  
รองลงมา  ไม่มีความเบื่อหน่ายเมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และมีความสนุกสนาน
กับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามล าดับ 
 สุนทร  สร้อยเรืองศรี (2546 : 43-44) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการสอน
ทบทวนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง  “ความน่าจะเป็น ” ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง  “ความน่าจะเป็น ” ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จ านวน 20 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่มมา  1 
ห้องเรียน  แล้วสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลากจากประชากรที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2545 โรงเรียนบางน้ าเปร้ียววิทยา  อ าเภอบางน้ าเปร้ียว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
สังกัดกรมสามัญ  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง “ความน่าจะ
เป็น” และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง “ความน่าจะเป็น” จ านวน 
20 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง  .20-.80 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  .20-.68 และค่าความ
เชื่อมั่นเป็น  .86 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการวิจัยคร้ังนี้ใช้เกณฑ์  
70/70 และใช้  The Wilcoxon Signed Ranks Test ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
วิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง “ความน่าจะเป็น” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผลปรากฏว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                          



 44 

เร่ือง “ความน่าจะเป็น ”มีประสิทธิภาพ  77.33/71.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง  “ความน่าจะเป็น” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 หลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .10 
 พีระวัฒน์  ชัยสุข  (2543 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ  เร่ืองร่างกายของเรา  ส าหรับนักเรียน        
สายสามัญ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พบว่าระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ  4.42 ซึ่งอยู่ในระดับ
เหมาะสมดี 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องการ การฝึกฝน
บ่อยๆ  การฝึกจากการเรียนรู้ตามปกติไม่เพียงพอครูควรท าสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม  ซึ่งสื่อส าหรับ     
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เหมาะสมและสามารถเชื่อมโยงจากความเป็นนามธรรมไปสู่รูปธรรม โดย
มุ่งเน้นไปที่กระบวนการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และให้รางวัลเมื่อนักเรียนท าได้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้ศึกษาจึงได้มีความสนใจที่จะผลิต
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส                       
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปใช้กิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 


