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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ง จํานวนนบัไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาคณติศาสตร สําหรบันกัเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 3 

โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
ของกานเย ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนภายหลังไดรับการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) หาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทะเลบก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุม
อยางงาย จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 85.11/ 
82.44 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความพึงพอใจ
เฉล่ียเทากับ 4.58 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 อยูในระดับมากที่สุด  
 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were 1) to develop computer-assisted instruction on counting 
number not exceeding 100,000 to increase academic achievement in Mathematics of grade 3 students 
based on Gagne’s instructional model and 80/80 criteria, 2) to compare students’ academic achievement 
after taking computer-assisted instruction, 3) to determine students’ satisfaction towards such computer-
assisted instruction. The sample of this research consisted of grade 3 students at Wattalaybok School, 
Kampangsan district, Nakorn Pathom province. The 30 samples were selected based on simple random 
sampling. The research instruments were 1) computer-assisted instruction, 2) academic achievement test, 
and 3) satisfaction assessment. The results of this research showed that the efficacy of computer-assisted 
instruction was 85.11/82.44, higher than set criteria. After taking computer-assisted instruction, the post-
invention score of the sample was higher than pre-invention score with statistical significance level of .05. The 
sample’s mean score on satisfaction towards computer-assisted instruction was at highest level (mean = 
4.58, S.D. = 0.49).      

 

Keywords: computer-assisted instruction, academic achievement, Gagne’s instructional model 
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1. บทนํา 
 

คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศทุก ๆ ดาน ซ่ึงความรูทางคณิตศาสตรจะชวยพัฒนาความคิด
ความเขาใจในศาสตรทุกสาขา มีความสําคัญตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล 
สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวาคณิตศาสตรชวยพัฒนาสังคมชวย
พัฒนามนุษยใหสมบูรณมีความสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และ
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ, 2544)  

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ครูผูสอนสวนใหญยังคงใชวิธีการสอนแบบบรรยาย โดยไมคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน ทําใหนักเรียนที่เรียนรูไดเร็วสามารถเขาใจเน้ือหาไดงาย สวนนักเรียนที่เรียนรูไดชา ซ่ึงเกิด
จากการฟงบรรยายไมทัน ไมเขาใจเน้ือหาที่บรรยายก็จะเกิดความเบื่อหนาย ไมอยากเรียน ทําใหนักเรียนไมสนใจการเรียน
คณิตศาสตร เม่ือตองเรียนเรื่องใหมจะยิ่งประสบปญหามากขึ้น เพราะขาดความรูความเขาใจในเรื่องเดิมที่เปนพื้นฐาน สงผลให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําลง และไมเกิดความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร 

ปจจุบันน้ีคอมพิวเตอรไดแพรหลายเขามาในวงการศึกษาเปนอยางมาก เปนการนําคอมพิวเตอรเขาไปใชในการเรียน
การสอน โดยจัดทําเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงเปนส่ือที่สรางขึ้นโดยไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดที่เชื่อวาการสอน 
ที่ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเอาไวลวงหนาใหเหมาะสมกับผูเรียน พรอมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนหนวยยอยให
สัมพันธกันในลักษณะโปรแกรมการสอนจะชวยทําใหผูเรียนไดรับประสบการณที่ตอเน่ืองและบรรลุผลในการเรียน (วุฒิชัย 
ประสารสอย, 2547) 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของกานเย ที่สามารถใชเปนส่ือที่ชวยในการเรียนการสอน และดึงดูดความสนใจของนักเรียนใหไมเบือ่การเรียน  

 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดของกานเย 

3. เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียน ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไม
เกิน 100,000 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
 
3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 รายวิชา คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชา คณิตศาสตร เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000  โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กานเย สูงกวากอนไดรับการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวน
นับไมเกิน 100,000 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

4.1 กิดานันท มลิทอง (2543: 242) ไดกลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนส่ือ
ในการสอน จะทําใหการเรียนการสอนมีการโตตอบกันไดระหวางผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร เชนเดียวกับการเรียนการสอน
ระหวางครูกับนักเรียนที่อยูในหองเรียนตามปกติ 

4.2 ทิศนา แขมมณี (2545: 225) โรเบิรต กานเย ไดพัฒนาทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู การเรียนการสอนตามรูปแบบ
ของกานเย ประกอบดวยการดําเนินการเปนลําดับขั้นตอนรวม 9 ขั้นดังน้ี 

ขั้นที่ 1 การกระตุนและดึงดูดความสนใจของผูเรียน 
ขั้นที่ 2 การแจงวัตถุประสงคของการเรียน  
ขั้นที่ 3 การกระตุนใหระลึกถึงความรูเดิม  
ขั้นที่ 4 การนําเสนอส่ิงเราหรือเน้ือหาสาระใหม 
ขั้นที่ 5 การใหแนวการเรียนรู หรือการจัดระบบขอมูลใหมีความหมาย  
ขั้นที่ 6 การกระตุนใหผูเรียนแสดงความสามารถ  
ขั้นที่ 7 การใหขอมูลปอนกลับ  
ขั้นที่ 8 การประเมินผลการแสดงออกของผูเรียน  
ขั้นที่ 9 การสงเสริมความคงทนและการถายโอนการเรียนรู  
จากการคนควา ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกานเย 

4.3 บรรพต สุวรรณประเสริฐ (2544: 106) ไดกลาวถึงความสําคัญของการสอนคณิตศาสตรไววา การที่ใหนักเรียน
ศึกษาคณิตศาสตร เพราะวิชาคณิตศาสตรชวยพัฒนาชีวิตของผูเรียนแตละคนและชวยในการดํารงชีวิต 

4.4 พรเทพ เมืองแมน (2544: 3) ไดกลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนบทเรียนที่ไดรับการออกแบบโดย
อาศัยศักยภาพของคอมพิวเตอรในดานการนําเสนอ ที่สามารถนําเสนอบทเรียนในลักษณะของส่ือประสม คือ นําเสนอไดทั้ง
ขอความ กราฟก ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว วีดีทัศน และเสียง  

4.5 วุฒิชัย ดานะ (2553: 32) ไดกลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ระดับความรู ความสามารถและทักษะที่
ไดรับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ โดยอาศัยเครื่องมือในการวัดผลหลังจากการเรียนหรือจากการฝกอบรม 

4.6 สมจิตร เพชรผา (2544: 29) ไดใหความหมายของปญหาคณิตศาสตรวา เปนสถานการณหรือคําถามที่ตองหา
คําตอบ ซ่ึงการหาคําตอบน้ันผูตอบจะตองใชความรูและประสบการณที่มีอยู เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแกปญหา 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทะเลบก อําเภอกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม จํานวน 60 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย จํานวน 30 คน 
 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย  
5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย  
5.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 

100,000 รายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
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5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
5.3.1 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม แลวนํามา

ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม จากน้ันนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 
5.3.2 ผลจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ 
กานเยที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ประกอบดวยรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 5 ดังตอไปน้ี 

 

           
รูปภาพที่ 1 ลงชื่อเขาสูบทเรียน 

 
จากรูปภาพที่ 1 นักเรียนคลิกปุมลงชื่อเขาสูบทเรียน แลวพิมพชื่อเพื่อเขาสูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

 
รูปภาพที่ 2 เมนูหลักบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 
จากรูปภาพที่ 2 เมนูหลักประกอบไปดวย จุดประสงค บทเรียน กิจกรรมนารู แบบทดสอบ ผูจัดทํา  
 

           
รูปภาพที่ 3 บทเรียน 

 
จากรูปภาพที่ 3 บทเรียนประกอบไปดวยเน้ือหาการเรียนรู รูปภาพ เสียงบรรยาย และการโตตอบกับนักเรียน 
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รูปภาพที่ 4 กิจกรรม 

 
จากรูปภาพที่ 4 ใหผูเรียนทํากิจกรรมหลังเรียน โดยการจับคูใหถูกตอง แลวคลิกสงคําตอบ และไปยังขอถัดไป 

 

           
รูปภาพที่ 5 แบบทดสอบ 

 
จากรูปภาพที่ 5 ใหนักเรียนคลิกเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว เสร็จแลวคลิกสงคําตอบ และคลิกถัดไป

เพื่อไปยังขอถัดไป 
 

5.3.3 ทดสอบนักเรียนกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5.3.4 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยกับ
กลุมตัวอยาง โดยทํากิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียนที่บรรจุไวในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

5.3.5 ทดสอบนักเรียนหลังเรียน เม่ือเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5.3.6 ใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทะเลบก ประเมินความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

5.3.7 นําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปทําการวิเคราะหทางสถิติเพื่อสรุปการทดลองตอไป 
 

6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 โดยทดลองใชกับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทะเลบก จํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000  
 

เกณฑ คาประสิทธิภาพ 

E1 85.11 

E2 82.44 

 
จากตารางที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 พบวานักเรียนมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 85.11/82.44 
 

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 โดย

ทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทะเลบก จํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000  
 

สภาพการเรียน N  t

กอนเรียน 30 22.97

หลังเรียน 30 27.27
129 609 17.22

퐷 2

 
จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
กําหนดระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000  
คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 
คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
ผูวิจัยไดหาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 

จากนักเรียน จํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไม
เกิน 100,000  
 

รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
คาเฉล่ีย S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.40 0.57 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.40 0.49 มาก 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.80 0.40 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.58 0.49 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 

100,000 ไดคาเฉล่ียเทากับ 4.58 โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพเทากับ 85.11/82.44 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 

7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคณิตศาสตร เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 สูงกวากอนไดรับการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจ ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 
100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพเทากับ 85.11/82.44 ดังน้ันบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถใชเปนส่ือที่ชวยในการเรียนการสอนได  

8.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 
100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดของกานเย สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

8.3 นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกาน
เย นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  

จากผลการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนซ่ึง
ประกอบดวย ภาพน่ิง ตัวอักษร ภาพเคล่ือนไหว และเสียงบรรยาย สามารถเรียนซํ้าในเน้ือหาเดิมไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง ไม
จํากัดเวลาและสถานที่ในการเรียน เปนการตอบสนองการเรียนรูโดยคํานึงความแตกตางระหวางบุคคล และเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ทําใหนักเรียนรูสึกตื่นเตนเราใจ สนุกสนานกับการเรยีนรู และการรวมกิจกรรมตาง ๆ  

 
9. ขอเสนอแนะ 
 

1. การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรใชเทคนิคอ่ืน ๆ ประกอบการสราง เชน การใชรูปภาพ
ประกอบกับเน้ือหาวิชาควรใหมีความสอดคลองกัน รวมถึงการใชสี รูปแบบตัวอักษร เสียงบรรยาย เพื่อเพิ่มความนาสนใจของ
เน้ือหามากขึ้น  

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับ
วิธีการสอนแบบอ่ืนในเน้ือหาเดียวกัน 

3. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเน้ือหาสวนอ่ืน ๆ ของรายวิชาคณิตศาสตรและเน้ือหา
ในรายวิชาอ่ืน ๆ ใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
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