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ค ำน ำ 

 รายงานผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ือง เซตและการด าเนินการ
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนช่วนสอน วิชาคณิตศาสตร์ ค.31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดท า
ขึ้นมาเพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะตาม
เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งการออกแบบการเรียนรู้น้ันมีการน า
บทเรียนคอมพิวเตอร์มาช่วยในการหาค าตอบเร่ือง เซตและการด าเนินการ  

 
 

เชวง  จิตรประสาร 
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กิตติกรรมประกำศ 

 ในการจัดท าแผน พัฒนาตนเองเร่ือง การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ 
ค 31101   ครั้งน้ีคงจะส าเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายๆคน 

 ขอขอบคุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคน   ที่ได้ร่วมสนับสนุนกับข้าพเจ้าในการจัด
กิจกรรมเรียนรู้เร่ือง เซตและการด าเนินการ และขอบคุณกล่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
 ขอขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1- 4/10  ที่ได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานให้
บรรลุผลลุล่วงไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ข้าพเจ้าได้ต้ังเป้าหมายไว้ 
 

 

 

        นายเชวง  จิตรประสาร 
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บทคัดย่อ 
  คนยุคปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนตนเองไปตามแนวทางของสังคมที่หมุนไปตาม
กระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่ การเรียนการสอนจึงต้องพัฒนาการการจัดการเรียนรู้ โดยน าเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิด ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขั้น 

  การจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองเร่ืองเซตและการด าเนินการ  รายวิชา
คณิตศาสตร์ ค 31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และการจัดหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยความรู้พื้นฐาน
ทางด้านคณิตศาสตร์และ น าความรู้เร่ืองคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สนองตอบ
ต่อความคิดของผู้เรียนยุคใหม่ ที่ต้องใช้ทักษะการคิดเพื่อพัฒนาตนเองให้เข้าร่วมในสังคมได้เป็น
อย่างดี 
  และในการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะครั้งนี้ท าให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  อีกทั้งนักเรียนได้แสดงออกซึ่งทักษะ การท างานซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้อง
ตามแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 

ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   จากหลักการดังกล่าว ในการสอนผู้สอนต้องยึดผู้เรียน
เป็นตัวต้ัง โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมต้องสอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัด ผสมสานเนื้อหาสาระและความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ ฝึกให้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้  และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเป็น “คน
เก่ง คนดี และมีความสุข” ตามจุดมุ่งหมายของชาต ิ
  ปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ครูควรจะต้องมีการพัฒนาตนเองทั้ง
ด้านวิชาชีพ  ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยู่เสมอ(จรรยาบรรณครูข้อ 6) ซึ่งการที่จะพัฒนาตนเองดังกล่าวครูจะต้องมีความรู้ที่
สามารถถ่ายทอดจัดประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง และจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้จากแหล่งข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อให้ผู้เรียนมีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดย
การจัดการเรียนรู้โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์  รายวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และ
การจัดหน่วยการเรียนรู้เร่ือง เซตและการด าเนินการ โดยมีสมาชิกเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้
พื้นฐานที่มีอยู่พัฒนาไปสู้ความรู้ในระดับสูงต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ค 31101 
2.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญรายวิชาคณิตศาสตร์ ค 31101 
3.เพื่อพัฒนาทักษะโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
4.  เพือ่พัฒนานักเรียนความรู้ความเข้าใจในการศึกษาคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน
ต่อไป 
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เป้ำหมำย 

1.ด้านปริมาณ  
1.  มีแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชา  ค 31101   

จ านวน  1 รายวิชา 
2.ฝึกทักษะนักเรียนให้นักเรียนแบบฝึกหัดในคอมพิวเตอร์ 
3. ฝึกให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

2.ด้านคุณภาพ 
             1. มีผลงานจากการท าแบบทดสอบในคอมพิวเตอร์              
             2. มีผลงานเป็นวุฒิบัติท่ีได้จากการท าแบบทดสอบ   

  3. ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
รายวิชา   ค 31101 

4.ครูสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

ขอบเขตกำรพัฒนำ 
 เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 – 4/10   จ านวน 393 คน ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบ ได้เป็นอย่างดียิ่ง  มีการพิมพ์วุฒิบัตรที่ได้จากการศึกษาในบทเรียน
เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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บทท่ี 2 
เอกสำรหลักฐำนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ในการด าเนินการรายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง
เซตและการด าเนินการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 4. ความพึงพอใจ  
  
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
อธิบายข้อคิดต่าง  ๆ เช่น สัจพจน์ คุณสมบัติ กฎ ท าให้เกิดความคิดที่เป็นรากฐานในการที่จะใช้
พิสูจน์เร่ืองอื่นต่อไป ซึ่งการคิดนั้นจะต้องคิดอยู่ในแบบแผนและมีรูปแบบทุกขั้นตอน  ซึ่งจะตอบได้
และจ าแนกออกมาให้เห็นจริง 
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 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 
 วิสัยทัศน ์
 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                
มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่น           
ในตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า และมีเจตคติ   
ที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การ ศึกษา เร่ือง  ผล การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์         
ทางการเรียน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง เซตและการด าเนินการ   ส าหรับ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพานพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2  ซึ่งผู้ศึกษาได้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. แผนแบบการทดลอง 
  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. วิธีการรวบรวมข้อมูล 
  5. การจัดท ากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
แผนแบบกำรทดลอง 
  
 การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเชิงทดลองโดยใช้แบบทดลองที่ดัดแปลงมาจากแผนแบบ
การทดลองกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest Design) โดยจัดให้มีการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยมีแผนภูมิ (Diagram) ดังนี ้
แผนภูมิที่ 2 แผนแบบกำรทดลอง 
 
 
 
 
 O1 หมายถึง    การทดสอบก่อนเรียน 
 X หมายถึง    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

     เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 O2 หมายถึง    การทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 

O1  X  O2 
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  
 1.  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพานพิทยาคม  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255 3 จ านวน 10 ห้องเรียน 
รวม 393 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/10 โรงเรียน         
พานพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25 53 จ านวน 
393 คน โดยใช้การสุ่มห้องเรียนแบบเกาะกลุ่ม ( Cluster  Sampling) โดยในแตะละห้องฝ่ายวิชาการ 
งานวัดผลของโรงเรียนได้จัดนักเรียนแต่ละห้องแบบคละความสามารถ คือ จัดนักเรียนออกเป็น เก่ง 
ปานกลาง อ่อน ในอัตราส่วนที่เท่ากัน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ประกอบไปด้วย 
 1 . บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองเซตและการด าเนินการ
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เซตและการด าเนินการ  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก       
จ านวน 30 ข้อ 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ืองเซตและการด าเนินการ จ านวน 5 แผนการเรียนรู้  แผนที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง แผนที่ 2 
เวลา 3 ชั่วโมง  แผนที่ 3 เวลา 2 ชั่วโมง แผนที่ 4 เวลา 4 ชั่วโมง และแผนที่ 5 เวลา 1 ชั่วโมง         
รวมเวลาที่ใช้สอน 11 ชั่วโมง 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน          
ซึ่งวัดละเอียด  3  ด้าน คือ  ความพึงพอใจด้านการออกแบบบทเรียน ความพึงพอใจด้านเนื้อหา และ  
ความพึงพอใจในด้านการเรียน หลังจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นลักษณะ
เลือกตอบ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
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ขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพของเคร่ืองมือ 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบไปด้วย 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เร่ืองเซตและกำร
ด ำเนินกำร 
  1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์เน้ือหา 
   1.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาระที่ 3 : เรขาคณิต  
   1.1.2 ศึกษามาตรฐานสาระการเรียนรู้, มาตรฐานช่วงชั้น, สาระการเรียนรู้ และ    
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
   1.1.3 ศึกษาเน้ือหาเร่ืองเซตและการด าเนินการ 
   1.1.4 ศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   1.1.5 ก าหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
   1.1.6 ก าหนดขอบข่ายของบทเรียน 
  1.2 ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน 
   การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ผูศ้ึกษาได้ด าเนินการดังนี ้
   1.2.1 ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   1.2.2 ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  จิตวิทยาที่ใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   1.2.3 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียน 
   1.2.4 สร้างแผนภูมิโครงร่างการน าเสนอเนื้อหาในแต่ละหน่วย 
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 แผนภูมิที่ 3 รูปแบบโครงร่างการน าเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองทฤษฎีบท 
พีทาโกรัส 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.3 ขั้นตอนการพัฒนากรอบเนื้อหา 
   1.3.1 เขียนรายละเอียดตามรูปแบบที่ก าหนด โดยเขียนเป็นกรอบเนื้อหาย่อย 
   1.3.2 จัดล าดับเน้ือหา คือการน ากรอบเนื้อหาย่อยมาเรียงล าดับการน าเสนอ 
   1.3.3 น าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน สาระการเรียนรู้ แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน  
รูปแบบของบทเรียนในแต่ละ เร่ือง  โดยใช้แบบประเมินบทเรียนที่ผู้ ศึกษาสร้างขึ้น โดยก าหนด     
การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
    ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด  
    ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสมมาก  
    ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  
    ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสมน้อย  
    ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด  
 
 
 
 
 
 

แนะน าบทเรียน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ทดสอบก่อนเรียน 

เน้ือหาบทเรียน/แบบฝึกหัด 

ทดสอบหลังเรียน 
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แล้วน าผลการประเมินไปหาค่าเฉลี่ย  X และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .D.S โดยใช้เกณฑ์  
(มนู  สมเพชร . 2548: 24) ดังนี ้
    ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง   เหมาะสมมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง   เหมาะสมมาก  
    ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง  
    ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง   เหมาะสมน้อย  
    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง   เหมาะสมน้อยที่สุด  
   1.3.4 น าผลการวิเคราะห์จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ
ที่ผู้ศึกษาตั้งไว้ที่ระดับค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ส่วนข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพผู้ศึกษาได้ ท าการ
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  

 
ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะตนเอง ดังนี้ 
1.เข้าประชุมอบรมสัมมนา 
2.ศึกษาเอกสารหลักการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3.ศึกษาหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  รายวิชา ค 31101 
4.ท าโครงการสอนและแผนการวัดผลประเมินผล 
7.ปฏิบัติการสอนให้ได้ตามแผนที่วางไว้      และนักเรียนน าเสนอผลงาน                                  
8.ประเมินผลการพัฒนาตนเองของผู้เรียนตามแผน โดยครูและเพื่อน                                                     
9.สรุปและรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เซตและการด าเนินการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธย มศึกษาปีที่ 4 โดย
ใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เซตและการด าเนินการ  โดยเทียบกับ
เกณฑ์ของโรงเรียนร้อยละ 65  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง                
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์         
ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เซตและการด าเนินการ  หลังจากจากที่ผู้ศึกษา                 
ได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เซตและการด าเนินการ          
ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ซึ่งเป็นนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/10 โรงเรียนพานพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2     
จ านวน 393 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ซึ่งศึกษาได้น าเสนอข้อมูล ดังนี้ 
  ผลการหาประสิทธิภาพของ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง เซตและการด าเนินการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธย มศึกษาปีที่4 โดยใช้เกณฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80 
 ห้อง จ านวนนักเรียน ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ม.4/1 45 6 32 7 - 
ม.4/2 45 7 31 7 - 
ม.4/3 46 6 32 8 - 
ม.4/4 40 7 27 6 - 
ม.4/5 37 4 21 12 - 
ม.4/6 38 3 20 15 - 
ม.4/7 36 3 22 11 - 
ม.4/8 42 4 23 13 2 
ม .4/9 31 5 21 2 - 
ม.4/10 33 3 21 7 2 
รวม 393 48 250 1 - 

ร้อยละ 12.21 63.31 23.40 1.02 
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ผลปรากฏว่านักเรียนร้อยละ 98.98 ปฎิบัติกิจกรรมที่ก าหนด 

จ านวนนักเรียน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 12.21 ปฏิบัติกิจกรรมได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
จ านวนนักเรียน 73 คนคิดเป็นร้อยละ 63.31 ปฏิบัติกิจกรรมได้ระดับคุณภาพดี  
จ านวนนักเรียน 63 คนคิดเป็นร้อยละ 23.40 ปฏิบัติกิจกรรมได้ระดับคุณภาพพอใช้  
จ านวนนักเรียน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 1.02 ไม่ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย  

จากการที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มี
ความรู้เร่ืองการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกและมี ความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันออกไป
และในการท าใบงานซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตน  
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองเซตและการด าเนินการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/10  จ านวนทั้งสิ้น 393 คน สรุปผลมีรายละเอียดดังน้ี 
ผลท่ีได้รับจำกกำรจัดกิจกรรม 
1.เป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
2.เป็นการจัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนรู้จักน าความรู้ที่รับมาปรับใช้กับการเขียนเซต

แบบแจกแจงสมาชิกได้เป็นอย่างดี  
3.นักเรียนมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ในการตอบค าถามเป็นอย่างดี  
สรุปผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1.นักเรียนให้ความร่วมมือ กระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดี  
2.นักเรียนมีความสนใจและสามารถแสดงออกซึ่งความรู้เร่ืองเซตและการด าเนินการ  
3.นักเรียนสามารถแบบทดสอบจากคอมพิวเตอร์ได้ตามศักยภาพของตนเอง  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์มากกว่านี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ได้ดียิ่งขี้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
      ลงชื่อ ...............................................................  
                   (....นายเชวง  จิตรประสาร.......)  


