
 

 

ประวัติผู้ศึกษา 
 

ชื่อ – สกุล นายเชวง  จิตรประสาร  

วัน เดือน ปีเกิด 6  มีนาคม 2506 
ที่อยู่ปัจจุบัน       เลขที่  639 หมู่ 1  บ้านม่วงค า      
                          ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน  

จังหวัดเชียงราย  

วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2531 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต       
 (คณิตศาสตร์)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประสบการณ์ท างาน  

พ.ศ. 2527 ครู2 ระดับ 2โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. 2530 ครู2 ระดับ 2 โรงเรียนพานพิทยาคม 
 อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนพานพิทยาคม  
พ.ศ. 2534 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนพานพิทยาคม  
พ.ศ. 2537 อาจารย์ 2ระดับ 5 โรงเรียนพานพิทยาคม  
พ.ศ. 2540 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนพานพิทยาคม  
พ.ศ. 2544 อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนพานพิทยาคม  
พ.ศ. 2548 ครู (คศ.2)  โรงเรียนพานพิทยาคม  
พ.ศ. 2549 ครู ช านาญการ  โรงเรียนพานพิทยาคม 
พ.ศ. 2553 ครู ช านาญการ  โรงเรียนพานพิทยาคม 
อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 เรื่อง เซตและการด าเนินการ ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนพานพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 

 
 
 

 
 
 

 

เชวง   จิตรประสาร 
ครู ช านาญการ 

 

เว็บไซด์ครูเชวง 
http://202.143.163.245/cai/ta/202/ 

 
 

โรงเรียนพานพิทยาคม   
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เซตและการด าเนินการ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง เซตและการด าเนินการ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเทียบกับเกณฑ์ของโรงเรียนร้อย
ละ 65 
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
เร่ือง เซตและการด าเนินการ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  
4. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 
เร่ือง เซตและการด าเนินการ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง เซตและการด าเนินการ 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและ
หลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เร่ือง เซตและการด าเนินการ ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ 
3. แบบวัดจตคติของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เร่ือง เซตและ
การด าเนินการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ผลการศึกษา 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนโดยภาพรวมมีค่า E1/E2 83.73/85.85 ซึ่งมีระสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
 2. ผลของการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนพบว่าคะแนนหลังเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคะแนนเฉลี่ย 22.43 คิดเป็นร้อยละ 
75.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้  ร้อยละ 65 และ
เมื่อเปรียบเทียบคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสาระการเรียนคณิตศาสตร์  เร่ือง  เซตและการ
ด าเนินการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง เซตและการด าเนินการ สูงขึ้นจริง 
 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

 นั้นแสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สาระการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง   เซตและการด าเนินการ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้  และนักเรียนยังมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

ประวัติผู้ศึกษา 
 

ชื่อ – สกุล นายเชวง  จิตรประสาร  

วัน เดือน ปีเกิด 6  มีนาคม 2506 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน       เลขที่  639 หมู่ 1  บ้านม่วงค า      
                          ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน  

จังหวัดเชียงราย  

วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2531 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต       
 (คณิตศาสตร์)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประสบการณ์ท างาน  

ประสบการณ์ท างาน  

พ.ศ. 2527 ครู2 ระดับ 2โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. 2530 ครู2 ระดับ 2 โรงเรียนพานพิทยาคม 
 อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนพานพิทยาคม  
พ.ศ. 2534 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนพานพิทยาคม  
พ.ศ. 2537 อาจารย์ 2ระดับ 5 โรงเรียนพานพิทยาคม  
พ.ศ. 2540 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนพานพิทยาคม  
พ.ศ. 2544 อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนพานพิทยาคม  
พ.ศ. 2548 ครู (คศ.2)  โรงเรียนพานพิทยาคม  
พ.ศ. 2549 ครู ช านาญการ  โรงเรียนพานพิทยาคม 
พ.ศ. 2553 ครู ช านาญการ  โรงเรียนพานพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 เรื่อง เซตและการด าเนินการ ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนพานพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 

 
 
 

 
 
 

 

เชวง   จิตรประสาร 
ครู ช านาญการ 

 
เว็บไซด์ครูเชวง 

http://202.143.163.245/cai/ta/202/ 

 

โรงเรียนพานพิทยาคม   
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เซตและการด าเนินการ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง เซตและการด าเนินการ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยเทียบกับเกณฑ์ของโรงเรียน
ร้อยละ 65 
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
เร่ือง เซตและการด าเนินการ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  
4. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 
เร่ือง เซตและการด าเนินการ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง เซตและการด าเนินการ 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและ
หลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เร่ือง เซตและการด าเนินการ ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ 
3. แบบวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เร่ือง เซตและ
การด าเนินการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ผลการศึกษา 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนโดยภาพรวมมีค่า E1/E2 83.73/85.85 ซึ่งมีระสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
 2. ผลของการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนพบว่าคะแนนหลังเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคะแนนเฉลี่ย 22.43 คิดเป็นร้อยละ 
75.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้  ร้อยละ 65 และ
เมื่อเปรียบเทียบคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสาระการเรียนคณิตศาสตร์  เร่ือง  เซตและการ
ด าเนินการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง เซตและการด าเนินการ สูงขึ้นจริง 
 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

 นั่นแสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สาระการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง   เซตและการด าเนินการ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้  และนักเรียนยังมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

 

 


