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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้เปนการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว 2) หาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชคณิตศาสตร
ของนักเรียน ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) หาความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
โดยมี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
และมีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทะเลบก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
จํานวน 30 คน โดยการสุมอยางงาย
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 85.89/81.22 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่อง การวัดความยาว โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวากอนไดรับการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตร ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.68 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร
Abstract
This study investigates the efficiency of Computer Assisted Instruction, for increase student achievement
in mathematics courses. Learning lesson was according to Gagne's Instructional Model. The objectives of
this study are 1) To develop The Length Measurement lesson in Computer Assisted Instruction. 2) Evaluate
the achievement of the student after has been taught by Computer Assisted Instruction. 3) Evaluate the
satisfaction of student. Thirty of student samples (random sampling) was from Wattalaybok school has
been evaluated by Evaluate tool.
The results show that Computer Assisted Instruction has an efficiency score equal to 85.89/81.22
which significantly (p = .05) higher than before the study by Computer Assisted Instruction. And students
are satisfied with Computer Assisted Instruction with the score 4.68 (σ = 0.65).
Keywords: computer assisted instruction, Gagne's Instructional model, achievement mathematics
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1. บทนํา
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล
เปนระบบระเบียบ มีแ บบแผน สามารถวิ เคราะหป ญหาและสถานการณได อยางถี่ถ วนรอบคอบ ทํ าให สามารถคาดการณ
วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรเปนคุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนตั้งแตเริ่มตนในชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 และเขมขนขึ้นตามลําดับชั้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 2-3) นั่นก็คือ การพัฒนาสมรรถภาพ
ทางการคิดของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตรใหสูง ขึ้นโดยครูผูสอนตองจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนโดยพัฒนาใหผูเรี ยนเกิ ด
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร (ดวงเดือน ออนนวม, 2538: 50-51) ดังนั้นวิชาคณิตศาสตรจึงไดถูกบรรจุไวในหลักสูตร
เปนวิชาที่ทุกคนตองเรียน
อยางไรก็ตามเนื้อหาโดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร เปนวิชาที่มีลักษณะเชิงนามธรรม ครูผูสอนมักเนนแตเนื้อหา
และใชวิธีการสอนที่ไมหลากหลาย และมักทําใหครูผูสอนประสบปญหาในการจัดการเรียนรูที่ไมสามารถชวยพัฒนาใหผูเรียน
บรรลุจุดมุงหมายตามที่กําหนดไวได และปญหาดานผูเรียนไมชอบวิชาคณิตศาสตร เนื่องจากนักเรียนคิดวาคณิตศาสตรเปน
วิชาที่นาเบื่ อ ยากตอการทําความเขาใจ จึง ทําใหผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนในระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานที่ผ านมาไมนาพอใจ
ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนในปจจุบันนั้น จึงไมสามารถสอนแบบบรรยายเพียงอยางเดียวโดยไมใชสื่อการ
เรี ย นประกอบได คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนจึ ง เป นทางเลื อกที่ ดี ท างหนึ่ ง ที่ ช วยให การจั ด กิ จกรรมการเรี ย นรู เ ห็ น ภาพ สื่ อ
ความหมายไดชัดเจน อีกทั้งยังสรางความแปลกใหมเราความสนใจแกผูเรียนไดเปนอยางดี
ปจจุบั นคอมพิ วเตอร ชวยสอน ได เ ข ามามีบ ทบาทเปนอยางมากในการเรี ย นการสอนและกํ าลัง มีการพั ฒนาให มี
ประสิทธิภาพตอการเรียนการสอนอยางมาก คอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอรเขาไปใชในการศึกษาในลักษณะ
ของการนําเสนอการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร โดยที่คอมพิวเตอรจะนําเสนอบทเรียนแทนผูสอนและผูเรียนสามารถเรียน
ไดดวยตนเอง การนําสื่อประสม เขามาชวยในการนําเสนอเนื้อหาบนคอมพิวเตอรชวยสอนหากคอมพิวเตอรชวยสอนไดรับการ
ออกแบบมาดี ถูกตองตามหลักการออกแบบคอมพิวเตอร ชวยสอนแลว สามารถที่จะจูงใจผูเรียนใหเกิดความกระตือรือรนที่จะ
เรียนและสนุกสนานไปกับการเรียน (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541: 11)
จากสภาพปญหาที่กลาวขางตนและดวยประสิทธิภาพของการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดการ
เรี ยนการสอน ผูวิจัย จึง มุง พั ฒนาบทเรีย นคอมพิ วเตอร ชวยสอน เรื่อง การวัด ความยาว เพื่อเพิ่ม ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
รายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย
2. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่ อง การวัด ความยาว สําหรั บนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึด รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กานเย
3. เพื่อหาความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ภายหลังไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง การวัดความยาว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย
3. สมมติฐานในการวิจัย
1. บทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่อง การวั ดความยาว เพื่อเพิ่ มผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นรายวิช าคณิต ศาสตร
สําหรับนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึด รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด ของกานเย มี ประสิท ธิภาพตามเกณฑ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง การวั ด
ความยาว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย สูงกวากอนไดรับการ
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัด
ความยาว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 ทิศนา แขมมณี (2545: 225) โรเบิรต กานเย ไดพัฒนาทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู โดยมีองคประกอบที่สําคัญ คือ
ผูเรียน สิ่งเรา การตอบสนอง
กระบวนการเรียนการสอน 9 ขั้น ตามแนวคิดของกานเย สรุปไดวา
ขั้นที่ 1 กระตุนและดึงดูดความสนใจของผูเรียน
ขั้นที่ 2 ชี้แจงวัตถุประสงคของบทเรียนใหผูเรียนทราบ
ขั้นที่ 3 ทบทวนความรูเดิมของนักเรียน
ขั้นที่ 4 นําเสนอเนื้อหาใหม
ขั้นที่ 5 จัดระบบขอมูลใหมีความหมาย เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจกับสาระที่เรียนไดงาย
ขั้นที่ 6 กระตุนการตอบสนองบทเรียน
ขั้นที่ 7 การใหขอมูลยอนกลับ เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนแกผูเรียน
ขั้นที่ 8 ทดสอบความรูของนักเรียนหลังจากศึกษาบทเรียน
ขั้นที่ 9 การสรุปและนําไปใช
สรุปไดวา เนื้อหาความรูบางประเภทมีความซับซอนมาก จําเปนตองจัดการเรียนรูอยางเปนระบบโดยเริ่มจากกระตุน
ความสนใจผูเ รียน หลัง จากนั้นจะตองบอกวัตถุ ประสงคกอนที่ จะเริ่มเรี ยน ทบทวนความรู เดิม นําเสนอเนื้อหาใหม ชี้แนะ
แนวทางการเรียนรู ลงมือปฏิบัติ ใหขอมูลยอนกลับ ทดสอบความรูใหม
4.2 คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร ในโปรแกรมจะประกอบไปดวย เนื้อหา
แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะในการนําเสนออาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟก ภาเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหา
บทเรียน โดยมีเปาหมายที่สําคัญคือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู
4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถ ความสําเร็จและสมรรถภาพดานตางๆของ
ผูเรียนที่ไดจากการเรียนรูอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน การฝกฝนหรือประสบการณของแตละบุคคลซึ่งสามารถวัดได
จากการทดสอบดวยวิธีการตางๆ (สมพร เชื้อพันธ, 2547: 53)
4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วรรณา เอกตะ (2542: บทคัดยอ) ไดสรางบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอนในวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาปรากฎวา นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเพิ่มขึ้น ตั้งแต 2 คะแนนถึง 11 คะแนน โดย
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 32.5
จากการคนควา ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย ใชใน
การวิจัย
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัด
ทะเลบก จํานวน 60 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน 30 คน ไดมา
โดยวิธีการสุมอยางงาย
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5.2 วิธีดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
5.2.1 นําเนื้อหาที่วิเคราะหแลว ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 ทาน ประเมินคาความสอดคลองระหวางเนื้อหากับ
วัตถุประสงค (IOC) มีคา 0.5 ถึง 1.00 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว มีความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา
5.2.2 นําบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนให ผูเ ชี่ยวชาญด านสื่ อ 3 ทาน พิ จารณาความถูกต อง และประเมิ น
คุณภาพ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.55 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก
หลังจากผานการวิเคราะหและประเมินจากผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจัยไดพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวั ด
ความยาว โดยมีรายละเอียดดังรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 3 ดังนี้

รูปภาพที่ 1 ลงทะเบียนและเมนูหลัก
จากรูปภาพที่ 1 ใหผูเรียนคลิกลงทะเบียน เพื่อไปยังเมนูหลักบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความ
ยาว ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

รูปภาพที่ 2 เนื้อหา
จากรูปภาพที่ 2 ประกอบไปดวย วิดีโอสอนการใชสายวัดตัวที่ถูกตอง และสรุปเนื้อหาเครื่องมือวัดความยาว
หนวยวัดความยาว มีปุมยอนกลับ ปุมหนาหลัก ปุมถัดไป
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รูปภาพที่ 3 กิจกรรมและแบบทดสอบ
จากรูปภาพที่ 3 ใหผูเรียนทํากิจกรรมหลังเรียน โดยคลิกเลือกรูปภาพที่เปนคําตอบที่ถูกตองและกดสงคําตอบ
และเขาทําแบบทดสอบเพื่อวัดความเขาใจของผูเรียน
5.2.3 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว รายวิชาคณิตศาสตร โดยนํา
บทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นไปดําเนินการใชกับกลุมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน E1/E2 ตามเกณฑ 80/80
5.2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อหาคุณภาพนักเรียนชั้ประถมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนวัดทะเลบก ซึ่งไดผานการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 30 คน คัดเลือกขอสอบที่เข าเกณฑ
คือคาความยากระหวาง 0.20 ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 วิเคราะหขอสอบจํานวน 30 ขอ
5.2.5 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พิจารณาความเที่ยง
ตรงเชิงเนื้อหา และนําแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
วัดทะเลบก ที่ผานการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 30 คน และใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึ ง
พอใจ
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการวัดความยาว รายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 85.89 และมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.22 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอน
เรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

สภาพการเรียน

N



กอนเรียน
หลังเรียน

30
30

23.10
27.2

2

123

551

t
17.69

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนไดคา 17.69 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
โดยหาคาเฉลี่ย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
S.D.
xˉ
1. ดานเนื้อหา
4.55
0.64
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
4.63
0.63
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
4.85
0.68
คาเฉลี่ยรวม
4.68
0.65

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการวัดความยาว พบวาโดยรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 การพั ฒนาบทเรีย นคอมพิวเตอร ช วยสอน เรื่ อง การวัด ความยาว เพื่ อเพิ่ มผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิ ช า
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย มีประสิทธิภาพ
เทากับ 85.89/81.22 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง การวัดความยาว หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 นักเรียนมีความพึง พอใจภายหลั งได รับการเรียนด วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอน เรื่อง การวัด ความยาว
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูป แบบการเรีย นการสอนตามแนวคิดของกานเยมีค าเทากับ 4.68 โดยมีค า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 การพัฒ นาบทเรีย นคอมพิ วเตอร ชวยสอน เรื่ อง การวัด ความยาว เพื่อเพิ่ม ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิ ช า
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย มีประสิทธิภาพ
(E1/E2) เทากับ 85.89/81.22 หมายความวา รอยละ 85.89 เปนรอยละคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทําแบบฝกหัดระหวางการ
เรี ย น ร อยละ 81.22 เปนร อยละคะแนนเฉลี่ ยของนักเรี ยนที่ ทํ าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนซึ่ ง สูง กว าเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน
เรื่อง การวัดความยาว เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิ ตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึด
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก แสดงวานักเรียนชอบ พอใจ สนุกสนานกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร
9. เอกสารอางอิง
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