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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
********************* 

1.ช่ือโครงกำรวจัิย 
 1.1 ช่ือเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   เร่ือง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 1.2   ช่ือผู้วจัิย นางอารยา โพธิวรรณา  ต าแหน่ง  ครู  วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
     โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัยโสธร 
 1.3                       ปีการศึกษา  2553   
 
2. ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำกำรวจัิย 
 คณิตศาสตร์ มีความส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ ท าให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น
รอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
นอกจากนั้นคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง คณิตศาสตร์จึงเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน นอกจากน้ี 
คณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ
อารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 33) คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาความคิดของมนุษยเ์พราะ
คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันากระบวนการคิด กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการ
ใหเ้หตุผล กระบวนการเช่ือมโยงกระบวนการน าเสนอ ตลอดจนการพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องมนุษย ์
(พิศมยั ศรีอ าไพ.  ม.ป.ป. : 12) 
 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เพื่อให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน ปลูกฝังให้นกัเรียนมีเจตคติ เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์เกิดทกัษะในการเรียนรู้ครูเป็นผูมี้
บทบาทส าคญัยิ่ง ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเน้ือหา และส่งเสริมความ
เขา้ใจของผูเ้รียน เน้ือหาบางเร่ืองไม่สามารถอธิบายให้นกัเรียนเขา้ใจได ้ตอ้งอาศยัวิธีการท่ีเหมาะสม เพื่อ
สร้างกระบวนการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ ใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ต่าง ๆโดยการเรียนรู้จากส่ิงท่ี
เป็นรูปธรรมไปเป็นนามธรรม (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2539 : 81) ครูผูส้อน
ตอ้งยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั และควรค านึงถึงความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน การจดัสาระการเรียนรู้ควรจดั
ใหมี้หลากหลาย เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเลือกเรียนไดต้ามความสนใจ รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนควรมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งชั้น เรียนเป็นกลุ่มย่อย เรียนเป็นรายบุคคล 
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สถานท่ีท่ีจดัก็ควรมีทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน บริเวณสถานศึกษา มีการจดัให้ผูเ้รียนไปศึกษาใน
แหล่งวิทยาการต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นชุมชนหรือในทอ้งถ่ิน จดัให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและความเหมาะสม
ของผูเ้รียน ในการจดักิจกรรมการเรียนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ไดล้งมือปฏิบติัจริง ผูส้อนควรฝึก
ให้ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น รู้จกับูรณาการความรู้ ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ รวมถึงการปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมและลกัษณะอนัพึงประสงค์ ฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัประเมินผลงานและปรับปรุงงาน 

ตลอดจนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข                   
(กรมวชิาการ. 2545 : 188-189)   
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ CAI เป็นส่ือการสอนท่ี
ทนัสมยัและน่าสนใจ สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพราะ                 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจ า  และสามารถบนัทึกขอ้มูลได ้ ทั้งตวัเลข ตวัอกัษร ปรากฏเป็นภาพ
และเสียง  ผูเ้รียนสามารถเรียนได้ตามความสามารถของตนเอง และความเร็วในการรับรู้ (กิดานันท ์                
มลิทอง,  2543 : 49)  นอกจากน้ีส่ือดงักล่าวยงัสามารถติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียนแต่ละคนช่วยให้
ผูเ้รียนเหล่านั้นค่อย ๆ ปรับตวัเอง ซ่ึงผูเ้รียนแต่ละคน จะมีความสามารถไม่เท่ากนั คนเก่งจะเรียนไดเ้ร็ว
และตอ้งรอเรียนพร้อมกบัคนเรียนชา้ จะท าให้คนเก่งเกิดความเบ่ือหน่ายการเรียน (ทกัษิณา   สวนานนท,์  
2540 : 62)  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน จะช่วยใหผู้ส้อนสามารถแกปั้ญหาในเร่ืองความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลได ้โดยการจดัโปรแกรมการเรียนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ตามสามารถ และความถนัด  เป็นการจดัการศึกษารายบุคคล โดยใช้โปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ กนั เพื่อการเรียนรู้ขั้นตอนตามวตัถุประสงคข์องบทเรียนท่ีตั้งไว ้(กิดานนัท ์ 
มลิทอง, 2543  :  32)  นอกจากน้ี  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยงัสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน และ
กระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ สามารถตอบสนองต่อขอ้มูลท่ีผูเ้รียนป้อนเขา้ไปไดท้นัที  
 โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา เทศบาลเมืองยโสธร เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดบัอนุบาล 
จนถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  เป็นโรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และมีหน้าท่ีโดยตรงใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา เพื่อพฒันา
นกัเรียนให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีเพียงพอ สามารถน าความรู้ ทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็นไปพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน รวมทั้งสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อ จากขอ้มูลผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  ของโรงเรียนเทศบาล ๒สามคัคีวฒันา  ปีการศึกษา  2550 มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 67.48  ปีการศึกษา  2551 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 67.35  ปีการศึกษา  2552 มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 67.22 ซ่ึงมีแนวโนม้ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ลดลง ควรไดรั้บการพฒันาอยา่ง
จริงจงั (โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา.  2553  : 25) 
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 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจ ัยในฐานะครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                      
มีแนวคิดและสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา จงัหวดัยโสธร 
เพื่อให้นกัเรียนเกิดความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ และสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน พร้อมทั้งพฒันานกัเรียนทางดา้นทกัษะกระบวนการคิดค านวณ ให้มีทกัษะ
และประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
 
3.วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา จงัหวดัยโสธร 
มีวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
  1.เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
  2. เพื่อออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือการวิจัย รูปแบบการเรียนการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
  3.เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
  4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
  5. เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 
4.ระเบียบวธีิวจัิย 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยประยุกตใ์ชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบการวิจยัและ
พฒันา (Research and Development  :  R&D) และขยายผล (Movement  :  M)  ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอน
คือ  ขั้นตอนท่ี  1  การวิจยั  (Research  :  R1 )  เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน  (Analysis  :  A)  เป็นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ขั้นตอนท่ี  2 การพฒันา  (Development  :  D1)  เป็นการออกแบบการสร้างรูปแบบ 
(Design  and  Development : D and D)  การพฒันาและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
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ขั้นตอนท่ี  3 การวิจยั  (Research : R2 )  เป็นการน าไปใช ้ (Implementation  : I ) การทดลองใชรู้ปแบบ
การจดัการเรียนการสอน และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา  (Development : D)2 เป็นการประเมินผล  
(Evaluation  :  E) การทดลองใชรู้ปแบบและขยายผลไปยงัสถานศึกษาอ่ืน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/3 โรงเรียนเทศบาล ๒ 
สามคัคีวฒันา สังกดัเทศบาลเมืองยโสธร  จงัหวดัยโสธร   ท่ีก าลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2553  จ  านวน                           
1 หอ้งเรียน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple  Random  Sampling)  จ ำนวน  40  คน   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ประกอบดว้ย  รูปแบบการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 แผนการจดัการเรียนรู้  
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  แบบสอบถามความพึงพอใจ   
 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้   ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติทีแบบไม่อิสระ  
(t-test แบบDependent  Samples)  และการวเิคราะห์เน้ือหา 
 
5.            
 5.1 องค์ประกอบของรูปแบบกำรเรียนกำรสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
ทศนิยม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ ช้ันประถมศึกษำปีที ่4   
  จากการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ไดรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัใช้ช่ือเรียกวา่  
“ MARCE Model ”  ซ่ึงไดพ้ฒันาตามหลกัการและแนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกบั
กระบวนการวิจยัและพฒันา  (Research and Development  :  R&D) และขยายผล (Movement  :  M) และ
แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการเรียนรู้ของนกัการศึกษา  นกัจิตวิทยา  และนกัวิชาการท่ีหลากหลาย  (Good. 
1973 : 1287-A  ;  Sun and Trowbridge. 1973 :  234 – A  ;  Lawon. 1995 – 424  ;  Sun and Trowbridge. 
1973  : 35 – 43 ;  กรมวิชาการ. 2551 : 80  ; ชลสีต ์จนัทาสี. 2543 : 66-67  ;  มนมนสั  สุดส้ิน.  2543 : 89  
และบุญชม  ศรีสะอาด.  2547 : 41 - 46)  โดยรูปแบบการเรียนการสอนมีองคป์ระกอบ  คือ  หลกัการ  
วตัถุประสงค์  กระบวนการเรียนการสอน  ส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  เง่ือนไขในการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และการขยายผล  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 องค์ประกอบที่ 1 หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน คือ เพื่อสร้างความรู้จากการเรียน
การสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เ ร่ือง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
 องค์ประกอบที ่2  วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน คือ  เพื่อพฒันาความสามารถ
ในการเรียนรู้ และผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
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 องค์ประกอบที ่ 3  กระบวนการเรียนการสอน  มีส่วนประกอบดงัน้ี 
 1) เตรียมพร้อมในกำรเรียน  (Motivation : M) หมายถึง  ครูวางแผนในการสนทนา
ร่วมกบันกัเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้เขา้ใจในส่ิงท่ีจะเรียนและสามารถเช่ือมโยงไปสู่เร่ืองท่ีจะเรียน
ได ้
 2) กำรฝึกทกัษะ (Action : A) หมายถึง นกัเรียนเขา้กลุ่มแลว้ร่วมมือกนัเรียนรู้ ศึกษา
คน้ควา้  ฝึกปฏิบติั และสร้างผลงาน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
 3) น ำเสนอผลงำนกลุ่ม (Report : R) หมายถึง ตวัแทนแต่ละกลุ่มท่ีไดรั้บการจบัสลาก
ออกมาน าเสนอผลงาน เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 4) สร้ำงควำมคิดรวบยอด (Concept : C)  หมายถึง  ครูเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของ
นกัเรียนมาสร้างองคค์วามรู้ใหม่ สอนและสร้างความคิดรวบยอดใหแ้ก่นกัเรียนจนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ
ในส่ิงท่ีจะเรียน 
 5) กำรประเมินผล (Evaluation : E)  หมายถึง การทดสอบความรู้ของนกัเรียนหลงัจาก
การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม ในแต่ละชุด 
 องค์ประกอบที่ 4  ส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  คือ  สมรรถนะท่ีเกิดข้ึนจากการสอนเพื่อให้การ
เรียนรู้บรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จ ได้แก่  การท างานร่วมกับผูอ่ื้น  คิดริเร่ิม  และความ
รับผดิชอบต่อการเรียน 
 องค์ประกอบที่ 5  เง่ือนไขในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คือ  การน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ ในการจดัการเรียนการสอนประกอบดว้ย  1)  สร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
2) ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดล้อม 3) มีส่วนร่วมในกิจกรรม 4) กระบวนการเรียนรู้เป็นทกัษะ
พื้นฐาน และ 5) น าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆ  
 องค์ประกอบที่ 6 การขยายผล  คือ การจดัอบรมให้ความรู้กบัครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองยโสธร เก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอน คือ เพื่อสร้าง
ความรู้จากการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
  จากองค์ประกอบดังกล่าว  แสดงเป็นแผนภาพของรูปแบบการเรียนการสอน คือ                 
เพื่อสร้างความรู้จากการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง  ทศนิยม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ไดด้งัน้ี 
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รูปแบบการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพที่ 1  แสดงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิด ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา   

 

หลักกำร เพื่อสร้างความรู้จากการเรียนการสอน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วัตถุประสงค์  :  เพื่อพฒันาความสามารถในการ
เรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 4   
 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
และความพึงพอใจ 

ของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  

 

M = Motivation 
เตรียมพร้อมในการเรียน 

 

-วางแผนร่วมกนั 
-เตรียมความพร้อมก่อนเรียน 

C = Concept 
สร้างความคิดรวบยอด 

 

-การเช่ือมโยงประสบการณ์เดิม 
-สร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
-สร้างความคิดรวบยอด 
-เขา้ใจในส่ิงท่ีจะเรียน 

A = Action 
ฝึกทกัษะ 

 

-นกัเรียนเขา้กลุ่ม 
-ศึกษาคน้ควา้ 
-ฝึกปฏิบติั 
-สร้างผลงาน R = Report 

น าเสนอผลงานกลุ่ม  
 

ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงาน
เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

E = Evaluation 
การประเมินผล 

 

ทดสอบความรู้ จากแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เงือ่นไขกำรใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์              

ช่วยสอน 
 

1)  สร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง                           
2)  ปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้ม                    
3)  มีส่วนร่วมในกิจกรรม                                   
4)  กระบวนการเรียนรู้เป็นทกัษะพ้ืนฐาน                 
5)  น าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
 

การจดัการเรียนการสอน 

กำรขยำยผล 

ส่ิงทีส่่งเสริมกำรเรียนรู้ 
1)  คิดดว้ยตนเอง  2)  คน้ควา้หาเหตุผล  3)  แกปั้ญหาโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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 5.2 ผลจำกกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน  เก่ียวกบันโยบายการศึกษา  แผนการศึกษา
แห่งชาติ  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.  2545  
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  แนวคิด  ทฤษฎี  วรรณกรรมและงานวิจยั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  รวมทั้ งการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา                
โดยการวเิคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis)  ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอน  สรุปไดด้งัน้ี 
 5.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการศึกษา  แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.  2545  พบว่า  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 มีเจตนารมณ์ท่ี
ตอ้งการเนน้ย  ้าวา่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข โดยยดึหลกัดงัน้ี 1) การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา และ 3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  นอกจากน้ีแนวการ
จดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด ผูเ้รียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ 
ดงันั้นกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน ไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ              
การจดัการศึกษาทั้งสามรูปแบบในหมวด 3 ตอ้งเนน้ทั้งความรู้ คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู้ ในเร่ือง
สาระความรู้ ให้บูรณาการความรู้และทกัษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัแต่ละระดบัการศึกษา ได้แก่            
ดา้นความรู้เก่ียวกบัตนเองและความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกบัสังคม  ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกตใ์ชภู้มิปัญญา ดา้นภาษา โดยเฉพาะ
การใชภ้าษาไทย ดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข ในเร่ืองการ
จดักระบวนการเรียนรู้ให้จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั ความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน 
และความแตกต่างระหวา่งบุคคล รวมทั้งให้ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการการเผชิญสถานการณ์
และการประยุกตค์วามรู้มาใชป้้องกนัและแกปั้ญหา จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัจริง ผสมผสานสาระ
ความรู้ดา้นต่าง ๆ อย่างสมดุล และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดี คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในทุกวิชา 
นอกจากนั้น ในการจดักระบวนการเรียนรู้ยงัตอ้งส่งเสริมให้ผูส้อน จดับรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั
จากส่ือและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา  ทุกสถานท่ี มีการประสาน
ความร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการด าเนินงาน และการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตทุกรูปแบบ การประเมินผลผูเ้รียน ให้สถานศึกษาพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ส่วนการจดัสรรโอกาสการเขา้ศึกษาต่อ 
ให้ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายและน าผลการประเมินผูเ้รียนมาใชป้ระกอบดว้ย  หลกัสูตรการศึกษาทุกระดบั
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และทุกประเภท ตอ้งมีความหลากหลาย โดยส่วนกลางจดัท าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เนน้ความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองดี การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษา
ต่อและให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัท าหลักสูตรในส่วนท่ีเก่ียวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม             
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และคุณลกัษณะของสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ ส าหรับ
หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มเร่ืองการพฒันาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นควา้วิจยั               
เพื่อพฒันาองคค์วามรู้และสังคมศึกษา  
 5.2.2  ผลการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551    ว ำ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติ ให้เป็นมนุษยท่ี์มี
ความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก                
ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีความรู้และ
ทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความ           
เช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพและมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและ
พลโลก ดงัน้ี  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการ
ท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ  
 5.2.3 ผลการวิเคราะห์เป้าหมายการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้ น
ประถมศึกษา  พบวา่  คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าให้มนุษย ์มีความคิด
สร้างสรรค ์ คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น 
รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และสามารถ
อยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้
คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองตามศกัยภาพ  และหากพิจารณาถึงจุดเนน้ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 
2 (พ.ศ.2552 – พ.ศ. 2561) พบวา่ ในระดบัชั้นประถมศึกษาท่ี 4 – 6 ตอ้งการให้นกัเรียนอ่านออก เขียนได ้
คิดเลขคล่อง มีทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทกัษะชีวติ และทกัษะการส่ือสารอยา่งสร้างสรรคต์ามช่วงวยั  
 5.2.4 ผลการวเิคราะห์การจดัการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล๒ สามคัคีวฒันา จาก
การสัมภาษณ์ครู จ านวน 12 คน ท่ีมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอน  10  ปีข้ึนไป  มีระดบั
การศึกษาปริญญาโท  5  คน  ระดบัปริญญาตรี  7  คน  พบวา่  การจดัการเรียนการสอนของครูยงัใช้
รูปแบบการสอนแบบบรรยาย ให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัจากบทเรียนไม่ค่อยใชส่ื้อ แหล่งเรียนรู้ และฝึกให้
ผูเ้รียนคิด แกปั้ญหาไดอ้ย่างมีเหตุผลเท่าท่ีควร  และวิธีการสอนส่วนใหญ่ของครูจะสอนโดยยึดครูเป็น
ศูนยก์ลาง  เนน้เน้ือหาท่ีมีในหลกัสูตรเท่านั้น เนน้การให้ไดม้าซ่ึงค าตอบท่ีถูกตอ้งโดยไม่ค  านึงถึงวิธีการ
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คิดหาค าตอบ ท าใหน้กัเรียนไม่มีโอกาสพฒันาศกัยภาพทางสมองเท่าท่ีควร             ท าให้นกัเรียนท่ีเรียน
ไม่เขา้ใจตั้งแต่เร่ิมตน้แลว้อาจจะไม่ตอ้งการท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัสูงข้ึน นกัเรียนจึงเบ่ือชัว่โมง
เรียนคณิตศาสตร์ เบ่ือโรงเรียน ไม่ชอบท างานท่ียาก และงานท่ีทา้ทายในวิชาคณิตศาสตร์ตลอดจนขาด
แรงจูงใจในการเรียนดว้ย 
 5.2.5    ำ ว  ค ำ    นวค   ทฤ    ว           ำนว จ  ท       ว     
    ำ    นำ          ว า แนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ประยกุตร่์วมกบักระบวนการวจิยัและพฒันา (Research  and  Development  :  R&D ) และขยาย
ผล  (Movement  :  M) ซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research  :  R1)  เป็นการศึกษาและ
วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันา  (Analysis  :  A)  ขั้นตอนท่ี  2  การพฒันา  (Development : D1) เป็น
การออกแบบและพฒันา (Design and  Development : D and D) ขั้นตอนท่ี  3 การวิจยั  (Research  :  R2)  
เป็นการน าไปใช ้(Implementation  :  I) ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา  (Development : D2)  เป็นการประเมินผล  
(Evaluation : E) และขั้นตอนท่ี 5 การขยายผล (Movement) ไปยงัสถานศึกษาอ่ืน  ส าหรับผลการวิเคราะห์
แนวคิด  ทฤษฎี  สาระส าคญั  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม  พบว่า  
แนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเช่ือวา่ นกัเรียนทุกคนมีองคค์วามรู้เป็นของตนเองการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ตอ้ง
อาศยัองคค์วามรู้เดิมท่ีนกัเรียนทุกคนมีอยู่ประกอบดว้ย การเรียนวิทยาศาสตร์  โดยใช้คอนสตรัคติวิซึม 
เป็นกระบวนการซ่ึงนกัเรียนจะสืบเสาะ สืบคน้ และส ารวจตรวจสอบความรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียนจะเขา้ใจ
และไดรั้บความรู้และความสามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองได ้
 5.3  กำรออกแบบและพฒันำเคร่ืองมือ การพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง  ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีวธีิการและรายละเอียดดงัน้ี 
  5.3.1 การตรวจสอบความสอดคลอ้งรูปแบบการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ผูว้ิจยัน ารูปแบบท่ี
พฒันาข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content  Validity)  ภาษา
ท่ีใชแ้ละน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ  (Index  of  Item  Objective  Congruence  :  IOC) 
ได้ค่าระหว่าง  0.60 – 1.00  และปรับปรุงรายละเอียดของภาษาเก่ียวกบัหลกัการ  วตัถุประสงค ์ 
กระบวนการเรียนการสอน  ส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  เง่ือนไขในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
และการขยายผล  ใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึน 
  5.3.2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม ประกอบการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา แบบรายหน่ึงต่อหน่ึง  
(One to one Testing)  โดยทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4/2  จ  านวน 3 คน  ท่ีมีระดบั
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ความสามารถ  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน อยา่งละ 1  คน โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา  ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา  2552 ไดค้่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 59.33/58.89 
  5.3.3 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม ประกอบการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา แบบกลุ่มเล็ก  (Small  Group  
Tryout)  โดยทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4/2  จ  านวน  9  คน ท่ีมีระดบัความสามารถ  เก่ง  
ปานกลาง  และอ่อน  อยา่งละ 3 คน โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2552 
ไดค้่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 61.78/71.48 
 5.3.4 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม ประกอบการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 แบบภาคสนาม  (Field  Tryout)  ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขไป
ทดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/3 จ  านวน 40 คน ท่ีมีระดบัความสามารถ  เก่ง  ปานกลาง  และ
อ่อนคละกัน  โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โดยน าผลจากการ
ทดสอบระหว่างเรียน  และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน มาตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพของชุดส่ือประสม เร่ือง บทประยุกต์  ไดค้่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 77.80/78.67  ซ่ึง
สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
    5.4 หลังจำกทดลองใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
ทศนิยม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ช้ันประถมศึกษำปีที่ 4 ท าให้นกัเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน  40  
คน ไดค้ะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เท่ากบั  14.98  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  และ
ไดค้ะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน  เท่ากบั  23.60  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  แสดงวา่  
นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  และมีความพึง
พอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.53, S.D. = 0.48)    
 5.5 กำรอบรมเพื่อขยำยผลสู่โรงเรียนเครือข่ำย โดย ำ วิเคราะห์       ท   ค  นน                  
การทดสอบควำ    ำ จเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง 
ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัการอบรม  พบวา่  ก่อนการอบรมไดค้ะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั  5.32  จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน  หลงัการอบรมไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  9.80 จากคะแนนเต็ม  
10  คะแนน  แสดงวา่ หลงัการอบรมมีคะแนนสูงกวา่ก่อนการอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 ผูว้จิยัใคร่ขอเสนอแนะการวิจยัเชิงนโยบายและขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัดงัน้ี 
   6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
    6.1.1 จากการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน อีกทั้งยงัมีความรู้ในสาระอ่ืน ๆ ท่ีน ามาบูรณาการการเรียนเขา้กบัวิชา
คณิตศาสตร์ และไดรั้บประโยชน์จากชุดส่ือประสม ประโยชน์จากการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ดงันั้น
ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการสอนวชิาคณิตศาสตร์ควรส่งเสริม ก าหนดนโยบายการเรียน
การสอนโดยใชชุ้ดส่ือประสม เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิอยา่งต่อเน่ือง 
   6.1.2 เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สามารถใชแ้ทนหนงัสือได ้และมาจาก
ความตอ้งการของนกัเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท าให้นกัเรียนมีความรู้นอกเหนือจากเรียนวิชาคณิตศาสตร์
วชิาเดียวโรงเรียนจึงควรส่งเสริมให้มีการจดัพิมพข้ึ์นใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในปีการศึกษา
ต่อไป 
   6.2 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลวจัิยไปใช้ 
    6.2.1 จากผลการวจิยั พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั 
โดยหลงัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน แสดงว่ารูปแบบการเรียนการสอนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เหมาะกบั
การเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ ก่อนสอนครูควรศึกษาขั้นตอนให้ละเอียด และควรปฏิบติักิจกรรม
ตามท่ีก าหนดไว ้
    6.2.2 จากผลการวิจยั  พบวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด  ในการสอนแต่ละคร้ังครูควรเตรียมแหล่งขอ้มูลความรู้ให้แก่ผูเ้รียน ทั้งอุปกรณ์ ส่ือ
การเรียนการสอน แบบทดสอบ หรือแบบประเมินในการสอนแต่ละคร้ังให้พร้อม เพื่อให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา
คน้ควา้ดว้ยตวัเองไดต้ามตอ้งการก่อนน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้จริง เพื่อความสะดวกและ
ให้เกิดผลตามสภาพความเป็นจริง ในการจดักลุ่มนกัเรียนควรเป็นกลุ่มคละความสามารถ มีทั้งเก่ง ปาน
กลาง อ่อน เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นักเรียนท่ีเรียนอ่อนจะได้พฒันาตนเองตาม
ศกัยภาพส่วนนกัเรียนท่ีเรียนเก่งก็จะไดเ้พิ่มทกัษะ โดยการอธิบายหรือถ่ายทอดความรู้ใหก้บัเพื่อนในกลุ่ม 
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    6.2.3 จากผลการวจิยั พบวา่ นกัเรียนมีความสนใจรูปแบบการเรียนการสอนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดงันั้นการท่ี
จะท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีผลการเรียนรู้ท่ีดีและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ครูผูส้อน
ควรสอดแทรกประสบการณ์ท่ีเกิดหรือเหตุการณ์จริงเขา้มาสอนในบางเน้ือหา  ฝึกให้นกัเรียนแต่ละคน
ปรับเปล่ียนบทบาทของตนเองในการท างานในกลุ่มให้สามารถแสดงความคิดเห็น สามารถอภิปราย
ร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ ได ้นอกจากน้ีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละชุด ไม่ควรจ ากดัเวลามากเกินไป 
ควรมีการยืดหยุน่ตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลา้แสดงออก
เพื่อใหน้กัเรียนไดท้  ากิจกรรมต่าง ๆ อยา่งเตม็ความสามารถและมีความสุข 
 
 6.3 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวจัิยคร้ังต่อไป 
   6.3.1 ควรน ารูปแบบการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ไปสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และในทุกระดบัชั้น 
  6.3.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร่ือง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กบัส่ือการสอนอ่ืนๆ เช่น การสอน
แบบโครงงาน การสอนดว้ย E – Learning เพื่อดูความแตกต่าง 
  6.3.3 ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนหลงัจากเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เร่ือง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กบัตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น การคิด
แกปั้ญหา การคิดเป็นเหตุเป็นผล หรือเจตคติเชิงคณิตศาสตร์  ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ และ
ความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ 
 
 6.4 กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
  6.4.1 การน าผลการปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) การน ารูปแบบการเรียนการสอนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สู่
สถานศึกษาอ่ืนทั้งในสังกดัเทศบาลเมืองยโสธร ในการใหเ้ป็นตวัอยา่งและขยายผลการจดัการเรียนรู้ ผา่น
กระบวนการกลุ่ม/เครือข่าย/ภาคี  
  6.4.2 การถ่ายทอดรูปแบบการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดจ้ากรูปแบบ  (MARCE  Model) วา่
ประเด็นใดบา้งท่ีเป็นปัญหา จุดแขง็ จุดอ่อน ในการน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมและเกิดเป็นผลส าเร็จ  
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  6.4.3 น าแนวทางการศึกษาน้ีมาจดัท าเป็นหลกัสูตร “กลยุทธ์การพฒันาผลสัมฤทธ์ิตาม
รูปแบบการเรียนการสอน MARCE  Model  เพื่อส่งเสริมการคิด”  ให้สถานศึกษา เพื่อใชจ้ดัการเรียนการ
สอนในระดบัประถมศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติประจ าวนัและเหมาะกบัสถานการณ์จริง 
 
 
 


