
สารบัญ 

 

บทท่ี  หน้า 
1 บทน า   ....................................................................................................................... 1 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   .................................................................. 1 
 ค าถามของการศึกษา   ................................................................................................ 5 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษา   ...................................................................................... 5 
 ประโยชน์ของการศึกษา   .......................................................................................... 6 
 สมมติฐานของการศึกษา  ........................................................................................... 6 
 ขอบเขตของการศึกษา ............................................................................................... 6 
 กรอบแนวคิดของการศึกษา     ................................................................................... 7 
 นิยามศัพท์เฉพาะ   ..................................................................................................... 8 

2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   ................................................................................ 9 
 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ..................................................................................... 9 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   .............................................................................................. 19 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ............................ 34 
 ความพึงพอใจ   .......................................................................................................... 36 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   ................................................................................................... 39 

3 วิธีด าเนินการวิจัย   ..................................................................................................... 45 
 แผนแบบการทดลอง   ................................................................................................ 45 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   ...................................................................................... 46 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล...................................................................... 46 
 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ   ............................................................... 47 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   ......................................................................................... 55 
 การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล   ......................................................................... 55 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   ............................................................................... 56 

 

 

 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 

บทท่ี  หน้า 
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   .............................................................................................. 61 

 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   
 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เร่ืองที่ 1 และเร่ืองที่ 2   .................................... 62 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   
 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เร่ืองที่ 3   ......................................................... 64 
 สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
 เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ............................... 65 
 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์  
 ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  โดยเทียบกับ  
 เกณฑ์ของโรงเรียนร้อยละ 65   .................................................................................. 66 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน  
 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8   ................................................... 68 
 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
 คะแนนเต็ม 30 คะแนน   ............................................................................................ 69 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   ........................................... 70 

5 สรุปการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   ........................................................... 73 
 สรุปผลการศึกษา   ..................................................................................................... 73 
 อภิปรายผล   .............................................................................................................. 74 
 ข้อเสนอแนะ   ............................................................................................................ 76 
   

      บรรณานุกรม   ................................................................................................................. 78 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 
บทท่ี  หน้า 
      ภาคผนวก  

 ภาคผนวก  ก  รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา   .........................  84 
 ภาคผนวก  ข  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา   ................................................................ 90 
 ภาคผนวก  ค  แบบประเมินเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา   ........................................... 210 
 ภาคผนวก  ง  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   ....................................................................... 236 
 ภาคผนวก  จ  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   ......................................................... 273 
   

       ประวัติผู้ศึกษา   ............................................................................................................... 301 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2549-2550   
 โรงเรียนพานพิทยาคม   ........................................................................................... 2 

2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   
 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เร่ืองที่ 1 และเร่ืองที่ 2   .................................. 62 

3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   
 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เร่ืองที่ 3   ....................................................... 64 

4 สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
 เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ............................. 65 

5 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์  
 ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  โดยเทียบกับ  
 เกณฑ์ของโรงเรียนร้อยละ 65   ................................................................................ 66 

6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  
 ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้  
 คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8   ............................... 68 

7 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    ....................... 69 

8 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   ......................................... 70 

9 ผลการประเมินคุณภาพของ แผนการจัดการเรียนรู้  
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   
 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 แผนที่ 1   .................................................... 237 

10 ผลการประเมินคุณภาพของ แผนการจัดการเรียนรู้  
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   
 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 แผนที่ 2   .................................................... 239 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 
11 ผลการประเมินคุณภาพของ แผนการจัดการเรียนรู้  

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   
 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 แผนที่ 3   .................................................... 241 

12 ผลการประเมินคุณภาพของ แผนการจัดการเรียนรู้  
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   
 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 แผนที่ 4   .................................................... 243 

13 ผลการประเมินคุณภาพของ แผนการจัดการเรียนรู้  
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   
 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 แผนที่ 5   .................................................... 245 

14 สรุปผลการประเมินคุณภาพของ แผนการจัดการเรียนรู้  
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
 เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   ...................................................................................... 247 

15 ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์   
 เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่   ...........................................  

16 คะแนนทดลองใช้นวัตกรรมกับกลุ่มทดลองแบบเดี่ยวหรือรายบุคคล (One to One   
 Testing  or Individual   Try Out) จ านวน 3 คน   ..................................................... 248 

17 สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
 เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของกลุ่มทดลองแบบเดี่ยวหรือรายบุคคล  
 (One to One Testing  or Individual   Try Out) จ านวน 3 คน   ................................. 251 

18 คะแนนทดลองใช้นวัตกรรมกับกลุ่มทดลองกลุ่มเล็ก   
 (Small Group Testing or Group Try Out) จ านวน 9 คน   ........................................ 252 

19 สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
 เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของกลุ่มทดลองกลุ่มเล็ก  
 (Small Group Testing or Group Try Out) จ านวน 9 คน   ........................................ 252 

 

 

 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 
20 ประสิทธิภาพของของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   
 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (กลุ่มตัวอย่าง)   
 เร่ืองที่ 1 และเร่ืองที่ 2   ............................................................................................. 253 

21 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
 เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
 (กลุ่มตัวอย่าง) เร่ืองที่ 3   .......................................................................................... 255 

22 สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
 เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ............................ 257 

23 ค่าดัชนีความสอดคล้อง( IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน......... 258 
24 ผลการวิเคราะห์ค่าความยาก (p)  และค่าอ านาจจ าแนก (r)   

 ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ......................................................... 260 
25 ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ   ........................................................ 262 
26 ผลรวมของคะแนนและผลรวมก าลังสองของคะแนน  

 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จ านวน 30 คน   
 (กลุ่มทดลองแบบวัดผลสัมฤทธิ์)   ........................................................................... 264 

27 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  
 ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส    
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8   ............................................................................................ 266 

28 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
 โรงเรียนพานพิทยาคม ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้   
 คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยผู้เชี่ยวชาญ   ......................................... 268 

29 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /8 โรงเรียนพานพิทยาคม ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์  
 ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   .......................... 270 

 



สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิที่  หน้า 
1 กรอบแนวคิดในการศึกษา   .................................................................................... 7 
2 แผนแบบการทดลอง   ............................................................................................ 45 
3 รูปแบบโครงร่างการน าเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

 เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   ..................................................................................... 48 
 


