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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้หน่ึงของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2544  ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนามนุษย์  ท าให้มนุษย์ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่าง   
มีเหตุผล  เป็นระบบมีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  
เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการปลูกฝังให้เด็กมีความละเอียด  ช่างสังเกต  นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนา
ความสามารถในการใช้เหตุผล  การคิดการเชื่อมโยง  ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา            
ในชีวิตจริง  เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และเป็นรากฐานของวิทยาการหลายสาขา         
เป็นศาสตร์แห่งความคิดเป็นเคร่ืองมือส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพสมอง  การจัดการเรียนการสอน
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากเน้นให้จดจ าข้อมูลทักษะพื้นฐานเป็น เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจ
ในหลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีทักษะพื้นฐานที่เพียงพอในการน าไปใช้แก้ปัญหา
ในสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน  ผู้เรียนต้องได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย  จากเหตุผลดังกล่าว  
สุวร   กาญจนมยูร ( 2547 : 28)  ได้ให้ข้อคิดว่า  คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือส าคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพทางสมองในด้านความคิด  การตัดสินใจ  การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ของวิชาการแขนงต่างๆ  เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม
บางตอนยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้  นักเรียนเรียนด้วยความจ ามากกว่าความเข้าใจ  ซึ่งสอดคล้อง
กับ  ชัยศักดิ์   ลีลาจรัสกุล  (2542 : 11)  กล่าวว่าการเรียนการสอนต่อจากนี้ไป  จะต้องเป็นการแก้ไข
ปัญหาให้มากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาที่มาจากชีวิตจริง  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากล าบากต่อการเรียนรู้
และท าความเข้าใจ จึงเป็นปัญหาส าหรับครูผู้สอนที่จะต้องคิดค้นหาวิธีการสอนให้เกิดการเรียนรู้     
มีความเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ก าหนดจุดประสงค์ทั่วไปของ       
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไว้ว่า  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐาน        
มีทักษะในการคิดค านวณรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล  แสดงความคิดออกมาอย่างมีระเบียบ  ชัดเจนรัดกุม  
รู้คุณค่า  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์  สามารถน าประสบการณ์ทางด้านความรู้  
ความคิด  และทักษะ  ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวัน      
จากจุดประสงค์ดังกล่าว  จุดมุ่งหมายสูงสุดของการเรียนคณิตศาสตร์คือ  การที่ผู้เรียนสามารถ      
น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ผู้สอนต้องเน้นการพัฒนา
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ความคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  โดยการจัดสภาพการณ์ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  ส่งเสริม     
ให้ผู้เรียน  รู้จักคิด  อันจะเป็นจุดเร่ิมต้นที่ส าคัญในการน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่หลักสูตรต้องการ               
(บุญเพ็ญ    บุบผามาตะนัง.  2542 : 40) 
 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร  
ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้มากขึ้น  
จุดเน้นของการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากการจดจ าข้อมูลทักษะพื้นฐานเป็น      
การพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในหลักการและทักษะที่เพียงพอในการน าไปใช้แก้ปัญหา       
ในสถานการณ์ใหม่ๆ  ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจจากการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ  ดังที่ บรรพต   สุวรรณประเสริฐ  ( 2544 : 83)  ได้กล่าวว่า  วิชาคณิตศาสตร์เป็น
เคร่ืองมือส าคัญในการปลูกฝังอบรมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการคิดค านวณ  และสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ  อย่างมีเหตุผล  ซึ่งทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น ได้แก่  
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ        
ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 

 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2549-2550 โรงเรียนพานพิทยาคม  (วัดผลและ
ประเมินผล  โรงเรียนพานพิทยาคม : 2550) ดังแสดงในตาราง 
 
ตำรำงท่ี 1  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 ปีการศึกษา 2549-2550 โรงเรียนพานพิทยาคม 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2549 2550 
1 อัตราส่วนและร้อยละ 73.32 71.50 
2 การวัด 70.38 70.13 
3 แผนภูมิรูปวงกลม 75.25 78.15 
4 การแปลงทางคณิตศาสตร์ 69.35 68.29 
5 ความเท่ากันทุกประการ 75.00 78.35 
6 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 56.12 53.59 
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง 62.00 65.42 
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ตำรำงท่ี 1 (ต่อ) 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2549 2550 
8 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 58.31 60.22 
9 เส้นขนาน 63.48 62.45 

 
 จากตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แยกตามหน่วยการเรียนรู้
ย้อนหลัง 2 ปี จะเห็นว่า ผลสัมฤทธิ์หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทฤษฎีบทพีทาโกรัสต่ ากว่าหน่วยการเรียนรู้
อ่ืน ซึ่งสาเหตุที่ท าให้การเรียนการสอนไม่ประสบผลส าเร็จและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ าน้ัน ผู้ศึกษาได้พิจารณาสาเหตุของปัญหาแล้วพบว่า เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เป็นเนื้อหาใหม่
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และต้องอาศัยความรู้เร่ืองความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมมุมฉาก  
เร่ืองเลขยกก าลัง และในเนื้อหายังมีความซับซ้อนยากต่อการท าความเข้าใจ ท าให้นักเรียน           
เกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีความตั้งใจที่จะเรียน เมื่อนักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง           
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส    จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่ าไปด้วย   
ส่วนสาเหตุอ่ืนๆ ที่ท าให้นักเรียนไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คือนักเรียน       
ไม่ทบทวนบทเรียน ไม่ตั้งใจเรียนเนื่องจากบทเรียนยากเกินไป ประกอบกับเนื้อหาที่เรียนเป็นสิ่งที่
ไกลตัวท าให้นักเรียนไม่เห็นภาพจึงท าให้นักเรียนไม่สนใจที่จะเรียน บวกกับเทคนิคการสอน     
ของครูไม่เร้าความสนใจ ประกอบกับที่นักเรียนมีความรู้พื้นฐานแตกต่างกันมากและ                    
สื่อการเรียนการสอนไม่ทันสมัย ท าให้นักเรียนมีความเบื่อหน่าย จากสาเหตุที่กล่าวมาท าให้นักเรียน
ส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ท าให้ผู้ศึกษาได้พยายามแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนนี้
หลายวิธี เช่น ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม สอนซ่อมเสริม ใช้ชุดการสอน
แบบกลุ่มกิจกรรม แต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เนื่องจากนักเรียนที่เก่งในกลุ่มจะเป็นผู้ท ากิจกรรมเอง
ทั้งหมดและคนที่เรียนอ่อนก็ยังไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม 

 จากผลการแก้ปัญหาข้างต้นท าให้ผู้ศึกษาต้องศึกษาวิธีการแก้ปัญหาอีกหลายวิธี ซึ่ง
แนวทางในการแก้ปัญหาที่ผู้ศึกษาสนใจมากที่สุด คือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในระบบการศึกษานั้นมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพคน ให้มีความสามารถในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูป
การเรียนรู้  ดังที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท .) ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ริเร่ิมโครงการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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มาใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ปี  2542 เป้าหมายก็เพื่อมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง  ๆ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และอ่ืน  ๆ นอกเหนือจาก
หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าการสอนอยู่แล้วในโรงเรียนตามปกติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, กองวิจัยทางการศึกษา. 2544: 10) 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญ และมีความจ าเป็นต่อ               
การเรียนการสอนในปัจจุบัน กิดานันท์   มลิทอง (2543 : 242-243) ได้กล่าวถึง                             
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวงการศึกษาไว้ว่า สามารถใช้ได้ทั้งในด้านการบริหารและ   
ใช้ในด้านการเรียนการสอนหรือที่เรียกว่า การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน (Computer-Based 

Instruction : CBI) คือ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการสอน เพื่อให้การโต้ตอบ
ระหว่างผู้เรียนกับโปรแกรม การสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การสอนใช้คอมพิวเตอร์จัดการ (Computer Management Instruction : CMI) และการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) 
เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อในการสอนจะท าให้การเรียนการสอนมีการโต้ตอบกันได้
ระหว่างผู้เรียนกับเคร่ือง คอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียน              
ที่อยู่ในห้องเรียนตามปกติ นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูลที่
ผู้เรียนป้อนเข้าไปได้ทันที  ซึ่งเป็นการช่วยเสริมแรงให้แก่  ผู้เรียน  และในแต่ละบทเรียนจะมี
ตัวอักษร ภาพกราฟฟิก  ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบด้วยในลักษณะของสื่อหลายมิติ  
(Hypermedia) ท าให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย 
 จากการศึกษาปัญหางานวิจัยต่างๆ  พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียน
การสอนที่นับว่ามาช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอนที่ดีอย่างหนึ่งในขณะนี้เพราะบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยในเร่ืองการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม  ถ้าได้น าคอมพิวเตอร์มาช่วยสร้าง      
เป็นรูปธรรมก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและประสบความส าเร็จในการศึกษา                
(สุรศักดิ์  หลาบมาลา 2543 : 15) ซึ่งสอดคล้องกับ ยุภาด ี ปณะราช (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เร่ือง 
ผลของการเรียนการสอนซ่อมเสริมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 พบว่า นักเรียนที่เรียน
ซ่อมเสริมจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยในต่างประเทศ   ทราน (Tran 2001 : abstract) ศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับตารางการคูณ
ส าหรับเด็กที่มีปัญหาการคิดซึ่งเป็นการแสดงความจ า  และความเข้าใจของเด็ก  ผู้วิจัยจึงน า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาเชื่อมโยงการแก้ปัญหาในการคิดเร่ืองดังกล่าว  ในการเชื่อมโยงระหว่าง



 5 

เน้ือหากับคอมพิวเตอร์นั้น  ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนค้นพบด้วยตนเอง  ใช้วิธีการทดสอบในโรงเรียน
ระหว่างพื้นฐาน  จากการทดสอบพบว่ามีการแสดงการปรับปรุงสถิติในเร่ือง  การคูณ  และ              
ผลการประเมินการส ารวจการน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาช่วยในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์        
มีประโยชน์และสนุกสนานในการเรียนรู้มากขึ้น 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ ผู้ศึกษา สนใจที่จะศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกับ น าเอา บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง 
ทฤษฎีบทปีทาโกรัส  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดย         
ไม่จ ากัดเร่ืองความพร้อมเวลาที่แตกต่างกั นของผู้เรียนและเป็นแนวทางใช้พัฒนาสื่อ                     
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป 
 
ค ำถำมของกำรศึกษำ 
 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้หรือไม่ 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดที่ได้เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์       
ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์       
ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  โดยเทียบกับเกณฑ์ของโรงเรียน      
ร้อยละ 65 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน             
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
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ประโยชน์ของกำรศึกษำ 
 
 1.ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง                           
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ส าหรับนักเรียน สามารถน าไปศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองได้ 
 2. เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ต่อไป 
 
สมมติฐำนในกำรศึกษำ 
 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน                
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สูงกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนร้อยละ 65 
 3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน                
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส อยู่ในระดับมาก 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 
 การศึกษาค้นคว้ามีขอบเขตดังนี้  
 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 1. ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551 
โรงเรียนพานพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2  จ านวน 263 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ 8  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551 
โรงเรียนพานพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2   จ านวน 26 คน โดยใช้การสุ่ม
แบบเกาะกลุ่ม (Cluster  Sampling) 
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 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 เน้ือหาสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ เนื้อหาในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ใช้ในการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ตอน 
 ตอนที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
 ตอนที่ 2 บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
 ตอนที่ 3 การน าไปใช้  
 ตัวแปรท่ีศึกษำในกำรศึกษำ 
  1. ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์       
ช่วยสอน 
  2. ตัวแปรตาม  ได้แก่  
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 
กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 
ที่ 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่น ามาใช้ในการพัฒนา
เรียนรู้ และสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
ความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์            
จะมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ของตนเองได้ทันทีว่าสิ่งที่ผู้เรียน
เรียนรู้ไปนั้นถูกหรือผิด 
 2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ผลการเรียนของผู้เรียนที่
เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ 80/80 ที่ท าให้ผู้เรียน           
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดย 
  80 ตัวแรก หมายถึง ค่าเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนของนักเรียนทั้งกลุ่ม
โดยคะแนนที่ได้จากการวัดผล มาค านวณหาค่าร้อยละ (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 80 ขึ้นไป) 
  80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ของการ
ท าแบบทดสอบของนักเรียนทุกคนโดยน าคะแนนที่ได้มาค านวณหาค่าร้อยละ (ค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบ
เกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ 80 ขึ้นไป) 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของผู้เรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ    
หลังเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นและ    
ได้ผ่านการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพแล้ว 
 4. ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หมายถึง 
ความรู้สึกที่ดี ความชอบ ความสนใจและเอาใจใส่ในการเรียนของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยแบ่งระดับความ พึงพอใจ เป็น 5 ระดับ คือ พึงพอใจ        
มากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด  


